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Ik maak
me zorgen…

Bestel de gratis brochure op 
www.zorgenoveralzheimer.nl 
of bel 030 659 69 00.

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Buddy Netwerk zet zich in voor mensen 
met een ernstige, chronische en/of levens-
bedreigende ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en 
Vaatziekten. De impact van de ziekte op iemands 
sociale en emotionele leven is groot, soms te groot.
Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander 
en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per 
week een paar uur voor de ander te zijn.

Eindelijk echt 
inspiratie

gevonden
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Redactionele
onafhankelijkheid

Als je hier voor het eerst studeert, is het blad dat
je nu in handen hebt naar alle waarschijnlijkheid
nieuw voor je. Profielen is het redactioneel
onafhankelijke magazine voor de hele
Hogeschool Rotterdam, voor alle plusminus
27.500 studenten van alle opleidingen op alle
locaties. Maar ook voor alle docenten en andere
medewerkers. Met onderwijsnieuws en artikelen
over wat studenten presteren en bezighoudt, wil
Profielen laten zien wat er op zo’n grote hoge-
school allemaal gebeurt. In dit nummer bijvoor-
beeld een handig overzicht van de studenten-
voorzieningen op de hogeschool, van decanen
en mediatheken, tot het international office en
een platform voor studenten met een beperking.
Ook het studentenleven en uitgaan in Rotterdam
hebben een plek in het blad.
Naast informatie over studie en stad is Profielen
er nadrukkelijk ook voor opinievorming. Dat wil
zeggen dat er ook ruimte is om zaken met
elkaar te bespreken die níet goed gaan of waar-
over verschillen van inzicht bestaan. Profielen
plaatst regelmatig (achtergrond)artikelen waarin
ruimte is voor afwijkende meningen, commen-
taar op het beleid van de instelling of de kwali-
teit van een opleiding. En daarnaast kunnen
lezers natuurlijk ingezonden brieven sturen.
Niet iedereen is blij met een redactioneel onaf-
hankelijk hogeschoolblad. Er zijn altijd mensen
die vinden dat kritiek binnenskamers moet
blijven en dat je de vuile was vooral niet buiten
moet hangen. Gelukkig hebben we een minister
van Onderwijs die daar anders over denkt. Vorig
jaar riep hij de colleges van bestuur van hoge-
scholen en universiteiten op om bladen als de
onze te koesteren: ‘Ik hecht groot belang aan de
dialoog over maatschappij en onderwijs/weten-
schap, waarbij uiteenlopende visies aan bod
moeten kunnen komen. Daaraan kan een
hogeschool- of universiteitsblad een belangrijke
bijdrage leveren.’
Op mijn beurt roep ik studenten en mede-
werkers van de hogeschool op om aan die dia-
loog inhoud te geven. Ken je voorbeelden van
goede of minder goede initiatieven, projecten,
stages en afstudeerprojecten, of wil je mee-
discussiëren over de kwaliteit van het onderwijs
in het algemeen en het onderwijs op de
Hogeschool Rotterdam in het bijzonder, neem
dan contact met ons op.
Ik wens alle lezers een goed nieuw studiejaar
toe.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen

Profielen is het redactioneel onafhankelijke
informatie- en opinieblad van de Hogeschool
Rotterdam. Profielen is bestemd voor alle
studenten en medewerkers van de hogeschool
en gratis verkrijgbaar op alle locaties. Profielen
verschijnt tienmaal per jaar. Het is verboden
zonder voorafgaande toestemming van de
hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel
of gedeeltelijk over te nemen.

COLOFON

Verschijningsdatum Profielen 71
20 augustus 2009

Hoofdredacteur
Dorine van Namen
Eindredacteur
Esmé van der Molen
Redactie
Mirjam Goudswaard, Jos van Nierop
Medewerkers aan dit nummer
Hoger Onderwijs Persbureau [HOP],
Simon Brouwer, Rik Jörissen,
Ernest van der Kwast, Olmo Linthorst,
Wouter Pols
Redactieraad
Jan van Heemst, Tamar Israël,
Liesbeth van der Kruit (voorzitter),
Tessa Meeus, Ton Notten, Sander Westerduin
Foto’s
Ronald van den Heerik, Hollandse Hoogte,
Sarah Kartono, Jos van Nierop, Peter Stigter,
Levien Willemse
Foto cover
Peter Stigter
Illustraties
Hanneke Pleyte, Annet Scholten
Vormgeving
De Werf, Rotterdam
Adresgegevens
Museumpark 40, laagbouw bg,
kamer 0.90.
postbus 25035, 3001 HA Rotterdam,
telefoon (010) 241 45 75
fax (010) 241 45 80
www.profielen.hro.nl
profielen@hro.nl
Open: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur
Advertenties (m.u.v. profijtjes)
Via www.profielen.hro.nl
Druk
Efficiënta, Krimpen a/d IJssel
Jaargang
21
ISSN
1385-6677

Nummer 72 verschijnt op 2 oktober



De concurrentie

Wakker worden naast… Dat zou
ik echt niet weten. Ik heb wel
voorbeeldfiguren die ik zou willen
ontmoeten, maar om daar nu
gelijk wakker naast te worden.

Als ik uitga… Ga ik het liefst naar
een gaaf feest in Amsterdam dat
een beetje extravagant is. En dan
de hele nacht uit mijn dak gaan.
Lekker dansen en kletsen. Ik vind
het ook leuk om me er dan echt op
te kleden.

Voor de spiegel … Zie ik gelijk
wat voor dag het wordt. Als het
een goede dag wordt, trek ik een
mooie broek en leren jasje aan en
ga ik ertegenaan. En dan klopt ook
alles die dag. Op andere dagen
zorg ik dat ik minder opval.

Favoriete website… Hotmail,
maar ik lees ook veel op websites
over stijl en modefotografie om
te weten wat er allemaal speelt.
Ik volg bijvoorbeeld JakandJil.com
en Style.com. Het is ook leuk om
de kledingstijl van anderen te
beoordelen of jezelf op zo’n rating-
gedeelte van een style-site te
zetten.

Vijf jaar geleden… Deed ik de
mbo-opleiding communicatie en
vormgeving. Ik liep in dat jaar
stage bij een modefotograaf en
toen ik dat wereldje zag, viel het
kwartje. Ik deed vormgeving, maar
de modewereld vond ik veel
interessanter.

Ooit… Hoop ik een goede
ontwerper te worden en mijn geld
ermee te kunnen verdienen. Een
eigen label zou geweldig zijn,
maar ik wil ook best voor een
ontwerper werken van wie ik veel
kan leren. Goede ontwerpers,
zoals Chanel, zijn tijdloos en een
inspiratie voor anderen.

MG
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Roy Kersten (22) deed als studieopdracht
mee aan de Triumph Inspiration Award ’09

met als thema iconen.
Hij maakte een setje gebaseerd op

de trenchcoat en won daarmee
de tweede prijs à vijfhonderd euro.

Ook de eerste en derde prijs
waren voor studenten van

de Willem de Kooning Academie.
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Elk nummer kijkt Profielen over de heg bij collega-universiteits- en hogeschoolbladen.

Sax – Saxion Hogeschool
Vrijwilligerswerk op kosten van de baas
Saxion Hogeschool vindt het belangrijk dat
studenten en medewerkers zich inzetten voor
een betere maatschappij. Dat betekent dat de
hogeschool bijvoorbeeld maatschappelijke
projecten sponsort. Zo gaat er geld naar een
synagoge zodat het historische gebouw
behouden blijft voor de stad. En mogen
studenten in ruil daarvoor vaak gratis naar de
debatten die er gehouden worden. Van mede-
werkers wordt ook verwacht dat zij hun steen-
tje bijdragen. Daarom is er een speciale week
waarin zij zich één dag inzetten voor een goed
doel in de tijd van de baas. En dat betekent dat
ze een dagje eropuit trekken om tuinen te
schoffelen, te collecteren of schoon te maken.

Punt – Avans Hogeschool
Einde aan afvalprobleem
Docent Lennard Terpsma bedacht een project
om de rommel op de hogeschool te vermin-
deren. In samenwerking met de roosterdienst
zorgde hij ervoor dat de meeste lessen van
één van de academies in dezelfde gang plaats-

vonden. Op die manier kregen de docenten en
studenten het gevoel dat het hun gang was.
Vervolgens is er druk gewerkt aan de com-
municatie onderling. Studenten en docenten
spreken elkaar aan op de troep die ze achter-
laten. Het resultaat: een schone gang zonder
achtergebleven afval.

Trajectum – Hogeschool Utrecht
Campagne SIRE helpt niet
Trajectum vroeg naar aanleiding van de cam-
pagne van SIRE tegen asociaal gedrag aan
studenten en medewerkers of zo’n campagne
werkt. De meeste ondervraagden denken van
niet omdat veel mensen zichzelf niet asociaal
vinden. En dat terwijl er volgens een
kantinemedewerkster behoorlijk wat troep
blijft liggen. En studenten staan vaak bellend
aan de kassa. Een student geeft aan dat hij
vooral last heeft van muziek in de computer-
lokalen. Vaak helpt het al om er iets van te
zeggen. Ook mobieltjes die afgaan of irritante
ringtones zijn een bron van ergernis.

MG

Wiebenjijdan?

Roy Kersten
(22)
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Mode-misser in straatbeeld…
Echt een drama zijn die leggings
tot op de kuit met een kantje. En
zeker bij mensen die het eigenlijk
niet kunnen hebben. Ik vind het
truttig en de felle kleurtjes vind ik
ook niks. Een legging hoort door
te lopen in de schoen en gekke
knoopjes en zo hoeven voor mij
niet.

Favoriet op de rode loper…
Kate Moss. Ze is heel veelzijdig en
alles staat haar goed. Ik zou haar
androgyn kleden, uiteraard in het
zwart. Ruig, maar ook vrouwelijk
met brede schouders, want de
jaren-tachtig-look komt terug.
Daar hou ik erg van.

Met 1 miljoen… Zou ik een eigen
label beginnen en mooie stoffen
kopen. Ik zou dan ook mensen
inhuren die me kunnen adviseren
over publiciteit en de organisatie
van shows. Ik wil het liefst high
fashionmaken voor mensen die
durven.

Als ik baas was van de HR…
Dan zou ik de keuzevakken af-
schaffen. Je grijpt altijd mis en dan
moet je een vak volgen dat je niet
gekozen hebt. Het zou al beter zijn
als studenten voorrang krijgen op
vakken die aansluiten bij de eigen
studie.

klacht van
Student van IMO (management)
tegen
Voorzitter van de examencommissie van IMO
uitspraak college van beroep
GEGROND

Te grote letters
Een student is beschuldigd van fraude omdat
hij antwoorden van een tentamen groot op
een kladblaadje zou hebben geschreven.
Zo zou hij afkijken mogelijk gemaakt hebben.
De surveillant heeft het kladpapier na een
kwartier ingenomen. De student vindt dat
hij niet groter dan normaal geschreven heeft.
Het was een blaadje zonder lijntjes en hij
schreef snel, waardoor het er sowieso anders
uitziet. Het blaadje lag wel helemaal rechts op
zijn tafel, maar de student geeft aan dat de
tafeltjes zo klein zijn dat er ook geen ruimte
is om al je spullen in het midden te leggen.
Hij heeft zijn kladblaadje niet expres daar
neergelegd of bijvoorbeeld omhoog gehouden
zodat iemand erop zou kunnen kijken.
En waarom zou hij iemand laten afkijken,
argumenteert hij, want het ging om een vak
waar hij moeite mee heeft.
De voorzitter van de examencommissie vindt
dat de student zo groot geschreven heeft dat
zijn medestudenten zonder problemen zijn
antwoorden konden lezen. De surveillant heeft
overigens niet gezien dat er ook echt af-
gekeken is. Er is alleen geconstateerd dat het
kladpapier wel erg ver opzij lag.
Het college van beroep vindt dat fraude een
ernstige zaak is en dat de bewijzen duidelijk
moeten zijn. Het kladpapier is niet overtuigend
en er is ook geen bewijs dat de antwoorden
van de student overeenkomen met die van een
ander. Toen het kladpapier ingenomen werd,
waren namelijk nog maar zes van de vijf-
envijftig vragen beantwoord. Het college van
beroep vindt de letters op het papier ook niet
overdreven groot in vergelijking met het hand-
schrift van de student op een vel met lijntjes.
Er is dus onvoldoende bewijs voor fraude.
De student krijgt gelijk en mag gewoon
deelnemen aan tentamens waarvan hij eerder
door de vermeende fraude was uitgesloten.

MG

welles-nietes

Tweedejaars mode
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tekst: Aaron van Wirdum fotografie: Amaury Miller

Reportage

We vonden het heel wat dat wij
als hogeschoolblaadje naar de première
van Brüno mochten. Maar reporter Aaron

krijgt een les in nederigheid
als blijkt dat hij is opgesteld

achter een vierkante beveiligingsmedewerker
en zo moet proberen een glimp op te vangen

van de (halve) BN’ers en de held van die avond:
Brüno.

‘Do you like meine highlights?
Ich had zem done at diezelfde salon
that bleaches Geert Wilders his hair!’

7

(Net niet) op de rode loper met Brüno
Brüno opent een mannenbordeel op de Wallen ter promotie van zijn film.

‘Amsterdam do you like meine
highlights?’ Nog meer gelach en
geklap. ‘Ich had zem done today at
diezelfde salon that bleaches Geert
Wilders his hair! And also his
arschenhaller.’ De toon is gezet.
Net als toen de extravagante
modejournalist een paar dagen
eerder het eerste mannenbordeel
op de Wallen opende, is de om-
streden Nederlandse politicus het
lijdend voorwerp van zijn spot-
tende grappen. ‘That guy Geert ist
wild! What is he like!? He used to
date a friend of my called Mustafa!’
Zijn beste grappen zal hij hebben
bewaard voor de film. Na het korte
praatje gaat hij uitgebreid de grote
camera´s en microfoons langs, om
daarna in Tuschinski te verdwij-
nen. En tsja, ik had het eigenlijk
wel verwacht. Hij heeft ons
peupelpers niet eens zien staan.
Volgende keer dan toch maar zo’n
dildomicrofoon meenemen.

‘the best city to be gay in’
Na een half uur geflaneer over de
loper lijkt iedereen binnen te zijn.
Behalve de man om wie het van-
avond allemaal draait. Uit een
korte stilte rond elf uur valt op te
maken dat het de beurt is aan
Brüno. Een stilte die wordt ver-
stoord door het Wilhelmus dat
door de speakers de straat op
galmt en al snel wordt gemixt tot
een house versie van het volkslied.
Van achter de coulissen danst
Brüno snel de loper op, en staat
even stil voor wat fotomomentjes.
Daarna klimt hij de trappen van de
bioscoop op en gaat achter een
microfoonkastje staan.
‘Waaassaaap Amsterdam!’ roept hij
naar het publiek. ‘Amsterdam ich
love you! Ich liebe des. What a
great city. This is the best city to
be gay in!’ Gelach en geklap.

‘It is the most important
documentary since The Lion King’
roept de hoofdrolspeler van achter
zijn microfoonkastje, en ‘the first
mayor film with a gay Austrian
since Terminator 2’. Gelach klinkt
vanuit het bij elkaar gedromde
publiek in de Amsterdamse
Reguliersbreestraat, maar Brüno
kijkt stoïcijns voor zich uit.
Vanavond is de Tuschinski-bios-
coop het decor voor de première
van Brüno, de film rond de gelijk-
namige Oostenrijkse modejourna-
list, en een klein handgeschreven
naamkaartje zorgt ervoor dat ik als
persvertegenwoordiger dwars
door het circus heen mag lopen.
Het nieuwste typetje van komiek
Sacha Baron Cohen, ook bekend
van Ali G en Borat, wordt op deze
zaterdagavond pas rond een uur of
elf verwacht, maar al meer dan een
uur eerder tingelen trams moei-
zaam tussen het bijeengestroomde
publiek de smalle straat door. Van
achter dranghekken staan mensen
met kleine camera’s mee te deinen
op het uit de speakers knallende
99 Luftballons, terwijl mensen met
veel grotere camera’s zich langs de
niet rode, maar zwarte loper op-
stellen. A4’tjes met ‘Telegraaf.nl’,
‘Shownieuws’ en ‘BNN’ geven aan
welke grote camera’s waar mogen
staan. Ook de pers kent blijkbaar
VIP’s, want het A4’tje met
‘Profielen’ ontbreekt. Bij het
blaadje met ‘TMF’ staat een jonge
presentator een introtekstje in een
als dildo vermomde microfoon te
stotteren. Tsja, een dildo.

peupelpers
Om half elf staan alle camera’s ge-
reed, de vragen zijn nog een keer
doorgenomen en de introstukjes
ingesproken. Het is tijd voor de
bekende Nederlanders, want
zonder bekende Nederlanders
natuurlijk geen première. Op een
uitgedeelde lijst vol namen staat
wie ik vanavond kan verwachten,
maar van de meeste ‘bekende
Nederlanders’, zoals Rogier
Komproe of Jon Karthaus, heb ik
nog nooit gehoord, laat staan dat
ik ze zal herkennen. En al zou ik ze
herkennen heb ik er nog niks aan.
Ik sta tussen de peupelpers, die
pers zonder grote camera’s, achter
een vierkante beveiligingsmede-
werker, dus moet ik op mijn tenen
staan om überhaupt nog iets van
de loper te kunnen opvangen.
Toch merk ik wel een handjevol
bekende gezichten op, zoals die
van Najib Amhali, Horace Cohen,
Hind, Owen Schumacher en
Jennifer de Jong (die van Brutale
Meiden), van wie eigenlijk alleen
de laatste uitgebreid de tijd neemt
alle aanwezige camera’s en micro-
foons van de nodige aandacht te
voorzien. En dan nog wat aan-
dacht. En nog een foto. En nog een
foto en nog een opmerking in de
microfoon. Dan wil ze gaan, maar
één fotograaf heeft haar nog niet
van haar beste kant, dus komt ze
toch nog even terug. Voor nog een
foto. En nog wat aandacht. Tot
echt iedereen haar heeft gespro-
ken. Behalve ik. Ik sta namelijk nog
steeds achter die vierkante beveili-
gingsmedewerker. Maar goed, aan-
gezien ik werkelijk niets kan
bedenken wat ik van haar zou
willen weten, zie ik dat eerder als
excuus dan als probleem.

Brüno liebt
Geert Wilders
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De commissie-Dijsselbloem velde
eind februari 2009 een hard oor-
deel over de onderwijsvernieuwin-
gen van de laatste vijftien jaar:
De overheid heeft een van haar
kerntaken, het zeker stellen van
de kwaliteit van onderwijs, de af-
gelopen jaren ernstig verwaar-
loosd, zich te veel bemoeid met
didactiek en nagelaten voldoende
toezicht te houden op onderwijs-
resultaten. Er zijn grote risico's
genomen met kwetsbare leer-
lingen en de wetenschappelijke
onderbouwing van het nieuwe
leren ontbreekt grotendeels.
‘We stellen vast dat er meerdere

Nieuwe opleidingen
Dit jaar starten op de Hogeschool Rotterdam drie nieuwe opleidingen:
• Bacheloropleiding watermanagement, opgezet om in een voor onze regio klem-
mende lacune in het opleidingsaanbod te voorzien. De opleiding maakt deel uit
van het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde (IBB). In Profielen 70 een uitgebreid
artikel over deze opleiding, na te lezen op www.profielen.hro.nl.

• Masteropleiding AA, auditing en accounting, een niet-bekostigde opleiding. Start
is gepland voor februari.

• Masteropleiding leren & innoveren, opgezet om tegemoet te komen aan de
vraag naar voortgezette scholing voor docenten uit alle onderwijssoorten. De
Rotterdamse opleiding richt zich daarbij specifiek op vraagstukken die samen-
hangen met onderwijs in een grootstedelijke context.

generaties zijn die niet goed
kunnen spellen en onvoldoende
weten van vaderlandse geschie-
denis’, aldus Dijsselbloem.

de docent bepaalt
Jan Streumer is lector Versterking
van het Beroepsonderwijs van de
Hogeschool Rotterdam.
‘Dijsselbloem stelde dat de politiek
zich niet te veel moet bemoeien
met het dagelijkse onderwijs, maar
dit meer aan leraren en ouders
moet overlaten. De commissie
onderschreef nadrukkelijk ook het
belang van excellent opgeleide
leraren. Centraal aangestuurde
innovaties zijn inmiddels not done,
alhoewel de overheid ook ná
Dijsselbloem besloot dat het
competentiegericht leren dit jaar in
het mbo moet worden ingevoerd.
‘Een masteropleiding leren & inno-
veren moet het leraren mogelijk
maken uit te zoeken wat verant-
woorde onderwijsvernieuwingen
zijn en die zelf, op instellings-

niveau, vorm te geven. Want inno-
veren is altijd nodig. Stilstand is
achteruitgang. De rol van de
politiek moet echter kleiner
worden: wel bepalen wát een
leerling moet leren, maar niet hóe
hij moet leren. Meer autonomie
voor de docent, een herwaardering
van het leraarschap, dat is ook
beleid dat minister Plasterk voert.
In dat opzicht past de master leren
& innoveren prima in het huidige
politieke klimaat.’

vijf leerarrangementen
Het curriculum van de nieuwe
master is opgebouwd uit vijf leer-
arrangementen die nauw ver-
bonden zijn met aspecten van de
beroepspraktijk: zin in leren (hoe
leren individuen en groepen en
wat zijn de effecten daarvan?),
uitdagend ontwerpen (hoe maak ik
goed onderwijs, bijvoorbeeld op

basis van het Rotterdams
Onderwijsmodel, hoe organiseer je
leren op de werkplek, hoe geef je
dat voldoende inhoud?), begelei-
den van vernieuwingen (op het
niveau van school en klas), de
maatschappelijke context van het
onderwijs (wat verwacht de
samenleving van het onderwijs?)
en praktijkgericht onderzoek. De
studenten zullen, in verschillende
settings, gaan onderzoeken welke
onderwijsvernieuwingen wel en
welke niet werken en daarbij de
inzichten uit de meest recente
literatuur gebruiken.

fact & figures
De master leren & innoveren is een
bekostigde masteropleiding en
bedoeld voor leraren met enkele
jaren ervaring in het basis- en
voortgezet onderwijs, mbo, hbo en
de volwasseneneducatie. De op-
leiding start in september 2009.
De Hogeschool Rotterdam gaat bij
de uitvoering van de master
samenwerken met Fontys
Hogescholen. Zowel de
Hogeschool Rotterdam als Fontys
hebben vijftig plaatsen toe-
gewezen gekregen. Landelijk zijn
dat er vierhonderd. De HR richt
zich op Rotterdam en omgeving,
met uitstraling naar Zuidwest-
Nederland. Ook INHolland heeft
vijftig plaatsen gekregen. Daarvan
gaan er waarschijnlijk 25 naar Den
Haag en 25 naar Amsterdam.

DvN

Meer informatie

Aafke Kroon, coördinator master leren &

innoveren, a.e.kroon@hro.nl

Smakeloos onderwijs
Terwijl ik op mijn werk langs een lokaal loop,
vang ik een opmerking van een docent op.
‘Iedereen mag zijn computer aanzetten’, zegt hij,
‘en de meiden ook.’ Hij lacht om zijn eigen
opmerking en merkt blijkbaar dat de klas niet
meelacht. ‘Snappen jullie?’, probeert hij opnieuw,
maar nog steeds lacht er niemand. Terug in mijn
werkkamer vraag ik me af hoeveel flauwe
opmerkingen een docent kan maken voordat
iemand het niet meer trekt. Jongeren komen voor
onderwijs maar krijgen een slechte stand-up-
comedian (‘de hel, dat zijn de anderen…’).
Toen ik veertien jaar oud was, begon mijn
biologieleraar zijn les seksuele voorlichting als
volgt: ‘Iedereen die nog nooit gemasturbeerd
heeft, moet nu z’n hand opsteken.’ De ene helft
van de klas hield zich muisstil, terwijl de andere
helft zinnetjes mompelde als ‘uhmmm – weet-nie
– geen mening...’. Misschien zijn er situaties
waarin dit geestig was geweest, bijvoorbeeld bij
een assertief publiek, maar toch niet voor deze
veertienjarigen.
In het Latijn werd ooit het begrip sapientia
gebruikt om zowel smaak als wijsheid aan te
duiden. Mensen met sapientia zijn verbale
superhelden. Ze weten niet alleen wát er gezegd
moet worden, maar ook op welke wijze en welk
moment, daarbij rekening houdend met de
persoon tegenover zich.
Wat zou het mooi zijn om alle smakeloze lessen
en het gebrek aan sapientia eens te
inventariseren. Of zie ik het verkeerd en is het
juist leerzaam om jongeren te vervelen met
slechte grappen? Goed voor later als ze een
leidinggevende hebben die op humorloze wijze
de werkdag oneindig lang doet lijken.
Er klinkt een knal van een dichtgesmeten deur.
Door de hal loopt een meisje met tranen in haar
ogen. Smakeloos onderwijs is ‘survival of the
fittest’.

Simon Brouwer studeert aan de masteropleiding
pedagogiek en werkt als docent in het middelbaar
beroepsonderwijs.

Al bezorgde de commissie-Dijsselbloem
het fenomeen onderwijsvernieuwingen
geen goede naam, niet vernieuwen is ook geen optie.
De nieuwe onderwijsmaster leren & innoveren
leert docenten daarom hoe je
onderwijsvernieuwingen verantwoord kunt invoeren.

‘Nieuwe
onderwijsmaster

pastPRIMA
in huidig politiek klimaat’

Niet de overheid,
maar leraren moeten
onderwijsvernieuwing

en vormgeven.

Nederland telt 7.1 miljoen huizen.
We bouwen jaarlijks maar één
procent van de bestaande voorraad.
En hoewel langzaam; de bevolking
blijft groeien.’
Bruijninckx verwacht dan ook dat
de bouw in 2011-2012 alweer zal
aantrekken. ‘Maar dan is wel tien
procent van de medewerkers ver-
trokken. Er gaan 50.000 mensen de branche
uit. Toch zullen er op termijn structureel
mensen nodig zijn, zeker hoogopgeleiden.
Jullie hoeven dus niet te wanhopen. Het is echt
flauwekul om te denken: Het is crisis en het
wordt helemaal niks meer.’
Het is 9.40 uur. De lezing die om 8.50 uur
begon, is bijna ten einde als de laatste student
nog komt binnensloffen. Voor de lezingenserie
geldt een aanwezigheidsplicht. Te laat komen
is dus beter dan niet komen. Tot slot vraagt
Bruijninckx wie op de site van Ballast Nedam
gaat kijken. Maar een paar handen gaan om-
hoog. De rest van de studenten gaat alvast in
de rij staan om de presentielijst te tekenen.

EvdM

‘Jullie zijn de toekomst
voor ons’, hoort een
zaal van ongeveer
tachtig studenten
civiele techniek en
bouwkunde uit de
mond van niemand
minder dan de CEO van
Ballast Nedam, Theo
Bruijninckx. Binnenkort
studeren ze af en om hen
voor te bereiden op de
(arbeids)markt lieten zeven
deskundigen hun licht
schijnen op de toekomst.
Bruijninckx is de laatste.
‘Wat denken jullie’, vraagt de CEO
halverwege zijn verhaal. ‘Komen
jullie straks aan de bak?’ ‘Nee’, klinkt
het gelijk uit de zaal. ‘Waarom niet?’ ‘De
crisis’, wordt prompt uit verschillende monden
geantwoord. ‘Wie heeft de afgelopen tijd
gesolliciteerd?’ Maar een stuk of vijf studenten
steken hun hand op. ‘En wie is aangenomen?’
Dezelfde studenten steken opnieuw hun hand
omhoog.
Dit gezelschap hoeft de economische crisis
niet al te zwart in te zien, zo maakt
Bruijninckx duidelijk. ‘Als de markt met vijf tot
tien procent daalt, betekent dat niet per se dat
je bedrijf vijf tot tien procent krimpt.’ Om de
gevolgen van de crisis te beperken, moet het
bedrijf wel sterk en innovatief zijn, stelt
Bruijninckx. ‘Ballast Nedam behoort tot de
top 5 van Nederlandse bouwconcerns. We
doen bouw en ontwikkeling en infrastructuur.
Onze orderportefeuille bij infrastructuur zit
goed vol. De komende anderhalf tot twee
jaar hebben we het druk. Je praat dan over
1.7 miljard euro.’

maar 40.000 nieuwe woningen
Anders is dat in de bouw, moet Bruijninckx
toegeven. ‘Daar wordt het heel hard minder.
Normaal bouwt Nederland 80.000 woningen
per jaar. Dit jaar zijn dat er 60.000 en volgend
jaar naar verwachting 40.000. Toch blijf ik
positief. Want er is nog steeds een tekort.
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Profielen schoof aan
bij een gastlezing van de CEO van
bouwconcern Ballast Nedam, Theo Bruijninckx.
Wanhopen over de crisis hoeft niet, stelt hij.
‘Het is echt flauwekul om te denken:
Het is crisis en het wordt helemaal niks meer.’

Niet BANG
voor de CRISIS
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HR start master leren & innoveren

De master leert docenten hoe ze verantwoord

met onderwijsvernieuwing kunnen omgaan.
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Deelnemers aan de excursie Life secrets isoleren hun DNA en nemen het in een hangertje mee naar huis.
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HOGESCHOOLDAG
Vijftienhonderd medewerkers

namen in juni deel aan de derde Hogeschooldag.
In groepen waaierden zij uit over de hele stad;
van het Eiland van Brienenoord en Katendrecht

tot aan de laboratoria van Erasmus MC.

De middag begon met twee hoor-
colleges van afgestudeerden van
de opleiding en praktijkonderwijs
in een laboratorium. Onder bege-
leiding van studenten en een
docent isoleerden we DNA uit ons
wangslijmvlies. De cellen bekeken
we onder een microscoop en daar-
na brachten we ons DNA over in
een kettinghangertje dat we mee
naar huis konden nemen voor het
geval ons lichaam ooit onherken-
baar verminkt zal zijn of we met
een misdrijf in verband worden
gebracht. Nooit geweten dat het
isoleren van DNA relatief zo
gemakkelijk is. Interessant.

‘opofferen’
Vervolgens stond een bezoek aan
vier verschillende laboratoria van
het Erasmus MC op het program-
ma, waar medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek plaatsvindt. Ik
ging mee naar het Experimentele
cardiologielaboratorium van Elza
van Deel die eerder op de dag de
inleiding over dit thema ver-
zorgde.
Wat de fysionomie van het hart
betreft lijken muizen en varkens
het meest op de mens, zo leerden
we. Een varkenshart is dan ook
nog eens bijna net zo groot als een
mensenhart. In het laboratorium
wordt dus onderzoek gedaan op
muizen en varkens. We zagen en
roken een varken waarbij onder
narcose een hartinfarct was
opgewekt door een ader af te
binden. Daarna had hij medicijnen
toegediend gekregen. Om de
werking van die medicijnen op de
hartfunctie te testen moest het
varken, na een paar hersteldagen
in ‘de stal’ ergens onderin het
gebouw van Erasmus MC, nu op de
loopband om zijn hartfunctie te
meten. Het varken was, via
slangetjes en buisjes die onder de
varkensbrede pleister uitstaken,
verbonden met een monitor. Veel
ach en wee van de bezoekers aan
het laboratorium maar, zo vertelde
een vierdejaars student bml die

daar stage liep: ‘Hart- en vaatziek-
tes zijn nog steeds doodsoorzaak
nummer 1. Word je zelf, of iemand
uit je omgeving hierdoor getroffen,
dan ben je blij dat er medicijnen
zijn. Het dierproefonderzoek
wordt louter in het belang van
de wetenschap uitgevoerd en de
dieren hebben bij ons een goed
leven. Ze hebben een ruime stal
met daarin zelfs een bal om mee te
spelen en krijgen voldoende pijn-
stillers om niet onder het onder-
zoek te lijden. Dieren in de bio-
industrie hebben het slechter.’
Om het werken met proefdieren
verantwoord te laten verlopen, is
strenge regelgeving van kracht.
Voor bml-ingenieurs is een hbo-
certificaat Dierproeven (art. 12
WOD) verplicht. ‘Zelfs het transport
van de dieren vanuit de stal naar
de hoger gelegen laboratoria mag
uitsluitend door artikel 12-studen-
ten of -medewerkers worden ge-
daan. En elk ziekenhuis heeft een
ethische commissie die zich over
dierenwelzijn buigt’, licht de
vierdejaarsstudent toe.
Het laboratorium Experimentele
cardiologie gebruikt tweehonderd
varkens per jaar. Elk varken gaat
ongeveer vier weken mee en wordt
daarna ‘opgeofferd’. ‘Wat is dat,
opofferen?’, vraagt een van de
bezoekers oprecht. ‘Doden’, zegt
de stagelopende student.

muis met Veet
Door naar het volgend labora-
torium waar de hartfunctie van een
muis wordt getest. Een muis ligt
op zijn rug op een plankje op het
bureau van Van Deel. Hij ligt aan
een klein beademingsapparaatje
met een open borstkasje. Van Deel
legt met een pincet een draadje
om een ader. Pietepeuterig werk
dat je beter kunt zien vanaf het
beeldscherm. Deze muis is nu voor
de tweede en laatste keer onder
het mes. Aan het eind van de test
wordt ook hij, in aanwezigheid van
ons bezoekers, opgeofferd doordat
Van Deel het hart uit zijn lichaam
haalt om het weefsel te analy-
seren.

Mijn respect voor degenen die dit
werk verrichten, en geweldig dat
we door de Hogeschooldag de
kans kregen om een blik in een
heel andere wereld te werpen,
maar ik ben blij dat mijn werk zich
beperkt tot toetsenbord en beeld-
scherm.

DvN
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Op excursie met
de Hogeschooldag

Onderzoek naar een eiwit in een virus,
ontwikkelen van kunstweefsel of

het ontdekken van
genetische afwijkingen in bloedcellen.
Dat leer je bij de opleiding biologie en
medisch laboratoriumonderwijs (bml).

Profielen ging tijdens de Hogeschooldag mee
met de excursie Life secrets.

VARKENS IN HET ZIEKENHUIS
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’s Avonds brachten Kid Creole en zijn vernieuwde Coconuts de hogeschoolmedewerkers in beweging.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en bestuurs-
voorzitter Jasper Tuytel openden de
Hogeschooldag met een entree op het podium
van Het Nieuwe Luxor in de Thinq, een
elektrische auto waarvan er slechts acht in
Nederland rijden. ‘Het is goed dat een hoge-
school in een stad die zich richt op milieu zo’n
elektrische auto heeft’, vond de burgervader.
Aboutaleb sprak over het belang van onder-
wijs voor Rotterdam. ‘Wij zijn erg laagopgeleid
in vergelijking met belangrijke economische
steden als Londen en Berlijn. De komende
jaren moeten we dan ook hard werken om
iedereen bij de les te houden.’

Ook Tuytel benadrukte het belang van een
goede onderwijsinstelling in Rotterdam.
‘We willen graag dat afstudeerders hier blijven.
Met projecten in de stad hopen we te bereiken
dat studenten Rotterdam zien als een leuke
plaats om te werken.’
De Hogeschooldag werd bezocht door 1500
medewerkers. Dat waren er 260 minder dan
zich hadden opgegeven. In het middag-
programma konden de bezoekers kiezen uit
21 excursies. De dag werd afgesloten met een
feest in de Cruise Terminal waar Kid Creole
and the Coconuts optraden.

Meer dan de helft van de bezoekers vulde na
afloop een enquête in. Hieruit bleek dat het
avondprogramma als beste werd beoordeeld.
Het ochtend- en middagprogramma scoorden
met een 7,1 en een 7 ook heel behoorlijk en
zeker beter dan de Hogeschooldag van twee
jaar geleden. Alle excursies kregen een vol-
doende; ‘Safari naar Brienenoord’ en ‘Plekken
van Zorg en Hoop’ (zowel Noord als Zuid)
scoorden met een acht het beste. Alleen over
de catering waren de deelnemers minder
positief. De dag als geheel kreeg een 7,2.
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‘Denk mee met ons over de
problemen in de stad!’

Tijdens de Hogeschooldag
riep burgemeester Aboutaleb
op hem via zijn e-mailadres
te bestoken met vragen en
tips. Profielen neemt de

handschoen op en plaatst in
deze rubriek mails van

medewerkers en studenten
aan de burgemeester.

Heb je ook iets op je lever?
Stuur dan je bijdrage
aan deze rubriek
(in maximaal 300 woorden)
aan profielen@hro.nl.

Van: w.pols@hro.nl
Aan: a.aboutaleb@college.rotterdam.nl
Onderwerp: Ambitie vs het gewone leven

Geachte heer Aboutaleb,

U bent burgemeester van de meest activistische stad van Nederland. In deze stadzijn problemen altijd kansen. Althans, voor de beleidsmakers in Rotterdam. Endaarom beramen zij steeds weer nieuwe plannen die ze vervolgens uitrollen omzo de stad te kunnen heroveren, door te kunnen pakken en nog een slag tekunnen maken. Dat alles heeft iets heroïsch. Rotterdam pakt de problemen aan.Rotterdam gaat ervoor!
Maar u weet net zo goed als ik dat achter die wereld van doorpakken een anderewerkelijkheid schuilt: die van de gewone leraren, jeugdwerkers,verpleegkundigen en alle anderen die dagelijks hun werk in de stad doen. Eendeel van die mensen leiden wij op. Dat werk heeft niets heroïsch. Het gebeurtachter de schermen van het beleid. Het is werk van lange adem, van geduld,vertrouwen, van mislukken en opnieuw beginnen. Dat werk heeft weinig metdoorpakken te maken, meer met doorgaan. Maar al te vaak, helaas, tegen de(beleids)klippen op.

Meneer Aboutaleb, u bent burgemeester van Rotterdam. U staat voor hetRotterdamse beleid. Maar u staat ook voor al die gewone Rotterdammers diedagelijks hun werk in de stad doen. Ik ben zo benieuwd hoe u beide wereldenbij elkaar brengt. Hoe doet u dat?

Met vriendelijke groeten,

Wouter Pols
Docent IvL (Instituut voor Lerarenopleidingen) en onderzoeksbegeleiderkenniskring Opgroeien in de stad.

Mail aan Aboutaleb
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Individuele begeleiding – vooral in het cruciale
eerste studiejaar – en maatwerk zijn de
belangrijkste uitgangspunten in het aanvals-
plan van de HR om studie-uitval te verkleinen
en het studierendement op te krikken. Te veel
studenten stoppen nog voortijdig met hun
hbo-opleiding en in Rotterdam gebeurt dat nog
eens vaker dan in de rest van het land. Ook
lopen veel studenten studievertraging op om-
dat ze in eerste instantie niet de juiste op-
leiding hebben gekozen en daarom moeten
switchen. Afgelopen september waren dat er
op de HR maar liefst 1700.

De hogeschool start daarom de aanval op de
uitval met:

Peercoaching, voor en na de poort
Studenten van de hogeschool begeleiden als
peercoach – een betaalde functie – leerlingen
die van huis uit niet gewend zijn om te gaan
studeren, de zogenaamde eerstegeneratie-
studenten. Op middelbare scholen waar het
overgrote deel van de leerlingen een niet-
Nederlandse culturele achtergrond heeft,
fungeren zij als rolmodel. Ze begeleiden leer-
lingen persoonlijk bij het maken van huiswerk,
het opstellen van planningen en bereiden hen
voor op een opleiding aan het hbo.
Bij de introductie op de hogeschool of kort
daarna maakt de student kennis met peer-
coaches die ondersteuning kunnen bieden bij
de aanpak van de studie in het algemeen en bij
specifieke vakken. Momenteel zijn zo’n 230
peercoaches actief plus nog eens veertig voor
speciale doelgroepen (vanuit de mentoraten
Antuba voor Antilliaanse en Arubaanse stu-
denten, Lale voor Turkse studenten, Amani
voor Marokkaanse studenten en een mentoraat
voor studerende moeders).

Het startgesprek bij inschrijven
De hogeschool nodigt alle studenten direct na
hun aanmelding uit voor een startgesprek,
waarmee het proces van studieloopbaan-
coaching begint. Dat gesprek kan ook de start
zijn van een traject van individuele onder-
steuning. Soms is er nog een diagnostische
toets of summerschool nodig, waardoor de
student beter toegerust aan de studie kan
beginnen. Voorafgaand aan de startgesprek-
ken nemen studenten van de meeste instituten
deel aan Reflector, een digitale toets om de
capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie van
de student in beeld te brengen. Profielen
schreef over het startgesprek in nummer 70.

Summerschool: voorbereiding op de
studie
Summerschools vinden plaats in de zomer
voorafgaand aan het eerste studiejaar.
Instituten verzorgen het onderwijs en maken
daarmee een aanvang met het wegwerken van
achterstanden. Op deze manier kunnen
studenten, die weliswaar regulier toelaatbaar
zijn maar een extra steuntje in de rug nodig
hebben, zich beter voorbereiden op hun hbo-
opleiding. Dit jaar is er plaats voor 550 studen-
ten. Tijdens het startgesprek worden afspraken
gemaakt over deelname. Summerschools zijn
dus niet toegankelijk voor studenten die geen
extra ondersteuning nodig hebben.

Studieloopbaancoaching
Vanuit het startgesprek is er directe aansluiting
bij het traject van studieloopbaancoaching bij
de opleiding van keuze. De student heeft vanaf
het eerste moment te maken met zijn (toe-
komstige) studieloopbaancoach (slc), de sleutel-
figuur in de studiebegeleiding. De instituten
krijgen extra budget om slc’s in staat te stellen
met studenten die dat nodig hebben méér
gesprekken te voeren dan het reguliere aantal
van vier. Ook wordt extra geïnvesteerd in de
professionalisering van slc.

Ondersteunend onderwijs
Om de lacunes in kennis en vaardigheden op
te heffen is het stelsel van intake-tests en
ondersteunende programma’s uitgebreid.
De verwachting is dat studenten op die manier
in hun latere studieloopbaan minder ver-
traging oplopen.

Betere begeleiding bij studiekeuze
In voorgaande jaren konden studenten en
ouders al cursussen volgen ter ondersteuning
van de studiekeuze. De mogelijkheden daartoe
zijn nu uitgebreid in een studieloopbaan-
centrum.

Versterken binding met de school
Met versterken van de binding wordt zowel de
sociale als academische binding van studenten
binnen de HR bedoeld. Hiertoe is het project
Jij Aan Zet van start gegaan, waarbij studenten
worden gestimuleerd studieverenigingen op te
zetten.

Het monitoren van de resultaten
Tenslotte wordt een systeem van intensieve
monitoring van de studieresultaten opgezet,
waardoor snel in beeld komt of alle inspan-
ningen het studierendement ook echt ver-
hogen. Hiervoor is het project Zicht op
Studiesucces opgezet. De maatregelen van
Studiesucces krijgen vier jaar de tijd om zich
te bewijzen.

Attractief en intensief onderwijs
Intensieve, individuele begeleiding en onder-
steuning op maat zijn niet genoeg om ver-
betering van studiesucces te bereiken. Het
onderwijsprogramma moet natuurlijk ook
uitdagend en samenhangend zijn en gericht op
een duidelijke beroepspraktijk. Ook moet er
een optimale verhouding zijn tussen studietijd
waarin studenten door docenten begeleid
worden (contacttijd) en zelfstudietijd. De
contacttijd wordt hogeschoolbreed voor-
geschreven. De instituten bepalen verder zelf
hoe zij hun onderwijs attractief en intensief
maken.

Bronnen: Jaarverslag 2008, Hogeschool Rotterdam en

Programma Studiesucces voor iedereen, maart 2009.

DvN

Dit collegejaar wordt het jaar van Studiesucces,
een programma waarmee de HR
de studie-uitval wil indammen.

Een overzicht van alle deelprogramma’s.
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Fieldresearch
in Russische shoppingmalls

Moskou. Deze studenten waren al
voor onze komst bezig met de
onderzoeksvragen zodat wij gelijk
aan de slag konden. Die samen-
werking was een gouden greep.’

dikke auto’s
De Rotterdamse studenten onder-
zochten exportvragen van bedrij-
ven uit diverse branches: van
MondiArt, een bedrijf dat kunst
verkoopt, Executives Online, Ensa
Machine Bouw dat machines maakt
voor sigarenproductie tot
Dutchtub, dat een mobiele badkuip
ontwierp. Student Rick deed onder-
zoek voor MondiArt. ‘Ze wilden
weten welke kunst er hangt en
wordt verkocht in de grote woon-
en shoppingmalls van Moskou.
En welke kunst vervolgens het
beste verkoopt.’ En? ‘Landschap-
pen, stillevens en bloemen, daar
houden de Russen van.’
Grote merken en dure producten
doen het goed op de Russische
markt, merkten de RBS’ers, zelfs nu
Rusland nog harder dan West-
Europa wordt getroffen door de
economische crisis. Het midden-
segment boeit de Russen veel
minder. ‘De groep rijken is zo ont-
zettend rijk, die houdt zelfs in
tijden van crisis iets over en geeft
dat graag uit aan merken en luxe-
producten. De ene dikke auto na

geen makkelijke stad om in te
verblijven, heeft men ervaren, met
name door de taalbarrière. Maar
heb je eenmaal contacten, dan is
men er ‘allerhartelijkst’. ‘Bovendien
ga je door de confrontatie met een
onbekende cultuur creatiever
denken’, stelt een studente.
De ervaringen en opgedane kennis
zijn vastgelegd in een rapportage
voor de betrokken Nederlandse
bedrijven. Die kunnen met deze
‘real life’ informatie vervolgens wel
of niet de stap naar Rusland
wagen.
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situatie heel dringend is, kan van
deze regel afgeweken worden.
Maar zeker niet als er iets moet
gebeuren met de private parts. In
het Westen vinden wij zoiets best
raar. Maar het leuke is dat zij weer
heel hard moesten lachen toen ik
vertelde dat in Nederland
gemengd verpleegd wordt. En dat
verschil maakt het juist
interessant.’
De artsen in het ziekenhuis zijn
allemaal mannen. ‘Als de man van
een patiënte daar problemen mee
heeft, kunnen ze altijd nog naar
een speciaal islamitisch zieken-
huis uitwijken. Dat was het
ziekenhuis waar ik werkte niet.’
Patiënten gedragen zich in
Jordanië heel anders dan in
Nederland. ‘Ze laten duidelijk
merken dat ze veel pijn hebben,
ook als de situatie niet zo ernstig
is. En doordat thuiszorg en huis-
artsen daar niet bestaan, blijft een
patiënt ook veel langer in het
ziekenhuis. De klant is in ieder
geval koning. Op afdelingen voor
de meer vermogende patiënten
durft het personeel er niets van
te zeggen als tegen de regels in
gerookt wordt.’

zonen en dochters
Ondanks dat ze meestal goed uit
de voeten kon in het Engels,
speelde de taalbarrrière Lisette
wel degelijk parten. ‘De
verpleegkundige met wie ik de
rondes liep, werkte bijvoorbeeld
veel sneller omdat zij die
taalachterstand niet had.
‘Ik heb ervaren dat de mensen
in Jordanië echt heel aardig en
geïnteresseerd in anderen zijn.
In het ziekenhuis kwamen ook
veel mensen uit andere landen
als Egypte, Saoedi-Arabië, maar
ook Palestijnen.’
Jordanië heeft geen strenge
islamitische cultuur. Er wonen ook

veel christenen. ‘Toch heb ik veel
gesprekken over cultuur gevoerd
met vooral mannelijke collega’s.
Ze wilden bijvoorbeeld weten
waar mijn man was of waarom
mijn vader mij naar een ander
land liet gaan zonder begeleiding.
Ik draaide het dan ook wel om en
vroeg aan hen waarom hun
vrouwen niet alleen over straat
mogen of waarom ze alleen hun
zoon in het buitenland zouden
laten studeren en hun dochter
juist niet.’

Nederlandse ambassade
Lisette heeft haar afstudeer-
opdracht zelf geregeld via de
Nederlandse ambassade. ‘Het ging
eigenlijk heel makkelijk. Zij wisten
een geschikt ziekenhuis en na één
mailtje was het al rond. Het
ziekenhuis had ook woonruimte
voor mij beschikbaar. Ik deelde de
ruimte met vier andere zusters.
‘Tijdens zo’n buitenlandstage leer
je heel veel over jezelf. Het is
goed voor je eigen ontwikkeling
en je komt erachter wat je wel en
niet wilt doen met je leven.’ Na
afronding van de studie verpleeg-
kunde gaat Lisette culturele antro-
pologie en sociologie der niet-
westerse samenlevingen studeren.

MG
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Hoe stap je als Nederlands bedrijf
in een onbekende, opkomende
markt? Hoe weet je of je export-
plannen naar bijvoorbeeld Oost-
Europa getuigen van pioniersgeest
of juist van overmoedigheid?
Tijdens de minor Doing business in
emerging markets hebben studen-
ten van de Rotterdam Business
School (RBS) zich hierin verdiept.
Consultancy-bedrijf La’Met selec-
teerde in opdracht van de RBS acht
bedrijven die geïnteresseerd zijn in
de Russische markt. Docent Bert
Vermeulen: ‘Wij wilden de studen-
ten laten ervaren hoe het is om
fieldresearch te doen in een land
dat je niet kent. Want marktonder-
zoek ter plekke uitvoeren, is heel
wat anders dan websearch. Het
levert voor bedrijven informatie op
die veel bruikbaarder is.’
En dus gingen de studenten, ge-
subsidieerd door het agentschap
van Buitenlandse Zaken EVD, naar
de hoofdstad Moskou. Maar niet
nadat ze inleidende colleges had-
den gevolgd over Rusland, een
onderzoeksvraag hadden geformu-
leerd met de Nederlandse bedrij-
ven, en contacten hadden gelegd
met Moskouse collega-studenten.
Vermeulen: ‘Omdat er een taal-
barrière is, hebben we een partner-
school gezocht, de opleiding inter-
national business studies in

Grote merken en dure producten
doen het goed op de Russische markt.

Gescheiden verplegen in
Jordanië

de andere passeert je in de
Moskouse straten. De Dutchtub
bijvoorbeeld is ook een duur pro-
duct. Gekoppeld aan de Russische
voorliefde voor buiten in de kou
baden en het unieke design bleek
er inderdaad een markt voor te
bestaan’, aldus een van de deel-
nemende studenten.

geen makkelijke stad
Zes dagen verkenden de studenten
het zakenleven en de cultuur van
Moskou. Smaakt dat nog naar
meer? De groep twijfelt. Moskou is

33 studenten van de minor Doing business in emerging markets
bezochten Moskou om ter plekke fieldresearch te doen
voor Nederlandse opdrachtgevers. ‘Door de confrontatie met
een onbekende cultuur ga je creatiever denken.’

Tijdens een minor in Cambodja
maakte ze kennis met het boeddhisme

en stagelopen deed ze in het
hindoeïstische India. Daarom wilde Lisette Flink,

studente verpleegkunde, voor haar afstudeerstage
naar een land met een moslimcultuur.

Het werd Jordanië.

Door het doen van fieldresearch hebben de
studenten antwoorden geleverd die normaal via
websearch niet gevonden zouden worden, stelt
docent Bert Vermeulen. Edwin Glas van
Executives Online, een van de deelnemende
bedrijven, kan dat onderschrijven.
Executives Online is een internationaal
opererende specialistische headhunter voor
vaste of tijdelijke managers, met een talenten-

bank van 60.000 kandidaten. De Russische
markt lonkt, maar wat staat het bedrijf daar te
wachten?
Glas is tevreden over de bevindingen waarmee
de studenten zijn teruggekomen. ‘Het heeft zeer
nuttige informatie opgeleverd. Met name de
samenwerking met de Russische studenten
heeft meerwaarde gehad. Zo zijn de HR-studen-
ten in contact gekomen met lokale business-

eigenaren. Dat geeft detailinformatie over de
werkelijkheid achter de marktgegevens en over
onze potentiële partners in Moskou. Ook heb-
ben we nu een goed overzicht van de wet- en
regelgeving die heel ingewikkeld is in Rusland.’
De research van de studenten heeft een
‘gedegenmarket entry-plan’ opgeleverd waar
het bedrijf waarschijnlijk mee verder gaat, ver-
telt Glas. ‘Niet dit jaar al, maar waarschijnlijk
volgend jaar wel.’

EvdM

‘Zeer nuttige informatie’

‘Het land is vrij liberaal en qua
taal kun je jezelf er redelijk
redden in het Engels’, licht ze
haar keuze toe. In de hoofdstad
Amman liep Lisette stage in een
particulier ziekenhuis. Ze onder-
zocht daar hoe islamitische ver-
pleegkundigen patiënten van de
andere sekse verplegen.

private parts
‘Ik ben in Nederland begonnen
met literatuuronderzoek en in
Amman heb ik meegelopen met
de verpleegkundigen en vragen-
lijsten uitgedeeld. Jordaniërs vin-
den het heel normaal dat mannen
de mannen verplegen en vrouwen
alleen maar vrouwen. Pas als de

Over de grens

Stage of studie in het buitenland
Voor meer info over studeren in het
buitenland kun je hier terecht.

International office, Hogeschool
Rotterdam, Kralingse Zoom,
kamer Z2.005. Tel: 010-794 6005.
Mail: internationaloffice@hro.nl.
Nuffic, www.nuffic.nl
Beursopener, website met alle beschik-
bare fondsen die beschikbaar zijn voor
stage of studie in het buitenland.
www.beursopener.nl.

HR-studenten in de wereldberoemde Moskouse metro.

Buitenland-tips van Lisette
• Als je in het buitenland onderzoek gaat doen, bereid

dan thuis al veel voor. Eenmaal in het buitenland is het
veel lastiger om even wat vragen te stellen aan je
begeleider in Nederland. En je hebt vaak weinig tijd. Je
moet gelijk aan de slag.

• Als jouw opleiding een opdracht in het buitenland niet
ziet zitten, zet dan toch door. Als je zelf vast wat
regelt, zijn ze daarna vaak wel bereid om mee te
werken. Accepteer dus geen nee.
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De hogeschool internationaal…

Studeren of stage lopen in het buitenland is
vaak een nuttige ervaring en het staat ook nog
eens goed op je cv. Het international office kan
je informeren over de mogelijkheden van
studie of stage in een ander land. Zij weten
ook meer over beschikbare beurzen.

De hogeschool steunt…

Mentoraten
Voor studenten met verschillende culturele
achtergronden heeft de hogeschool mentoraten
opgericht. Zo is er het mentoraat Antuba voor
de Antilliaanse en Arubaanse studenten, Lale
voor studenten met een Turkse achtergrond. In
september staat de start van het Marokkaanse
mentoraat Amani gepland, en op termijn
komen er ook mentoraten voor onder andere
Somalische, Surinaamse en Kaapverdiaanse
studenten.

Studerende moeders
Als je kinderen hebt en wilt studeren, moet je
vaak meer regelen dan andere studenten. Het
steunpunt voor studerende moeders helpt je
met deze praktische zaken, ook met de
financiële kant van het studeren met kinderen.

Peercoaches
Peercoaches zijn ouderejaars studenten die
andere studenten, met name eerstejaars,
ondersteunen. Vooral als je van huis uit weinig
begeleiding krijgt, kan het handig zijn om
regelmatig met een ouderejaars te spreken
over hoe je studieproblemen, zoals planning,
het beste kunt aanpakken. Via de mentoraten
zijn er ook peercoaches beschikbaar met
dezelfde culturele achtergrond. Een peercoach
krijg je toegewezen via je opleiding.

De hogeschool inspraak…

Wil je meedenken over het beleid van de HR én
meebeslissen, dan kun je studentlid worden
van de centrale medezeggenschapsraad (cmr).
Je doet er handige bestuurservaring op en je
verdient er studiepunten of geld mee. Ook als
je geen lid bent, maar wel wilt weten hoe de
raderen van de hogeschool draaien, kun je een
openbare vergadering bijwonen.

Handicap en studie

Powerplatform
Voor studenten met een beperking, zowel
lichamelijk als psychisch, is er een power-
platform waar je informatie kunt krijgen over
speciale voorzieningen. Daarnaast organiseert
het platform bijeenkomsten voor en door stu-
denten met een beperking. Overigens is het
studentenbestuur van het platform nog op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse,
meld je dan aan via powerplatform@hro.nl.

Helpdesk dyslexie
Ben je dyslectisch en ondervind je daarvan
problemen bij je studie, dan kun je terecht bij
de speciale helpdesk. Daar wordt gekeken wat
er in samenwerking met je opleiding aan je
studieproblemen gedaan kan worden.

MG
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De hogeschool helpt…

Decanen
Soms loopt het niet zo lekker met je studie of
heb je persoonlijke problemen. In zo’n geval
kun je een gesprek aanvragen met een decaan.
Je kunt er ook terecht voor geldvragen die
samenhangen met je studie. Zijn er omstandig-
heden die je studieprestaties negatief beïnvloe-
den, meld dat dan tijdig aan de decaan. Alleen
dan kan de hogeschool hier eventueel rekening
mee houden.

Vertrouwenspersonen
Als je het gevoel hebt dat je gepest of gedis-
crimineerd wordt door docenten of mede-
studenten, dan kun je contact opnemen met
een vertrouwenspersoon. Dat kan ook bij on-
gewenste intimiteiten. Samen met de ver-
trouwenspersoon kan dan eventueel een
officiële klacht ingediend worden.

Taaldesk – Nederlands en Engels
Taal is belangrijk tijdens de studie. De hoge-
school heeft een taaldesk die helpt bij al-
gemene vragen (dus niet bij kleine dingetjes
die je zelf kunt opzoeken). Als je jouw
Nederlands of Engels wilt verbeteren, kunnen
de medewerkers je ook helpen met het uit-
zoeken van een geschikte taalmodule.

De hogeschool sport…

Voor topsporters heeft de hogeschool speciale
voorzieningen, zodat flexibel omgegaan kan
worden met tentamens en het bijwonen van
lessen. Sport je op hoog niveau, meld je dan
aan bij het Centrum voor Topsport en Studie.

De hogeschool studeert…

Als je het gevoel hebt dat je studie toch niet
echt bij je past, dan kun je een afspraak maken
bij het Studiekeuzecentrum. Daar word je
geholpen bij de keuze voor een studie die je
wel echt leuk vindt. Meer informatie en
brochures over de verschillende opleidingen
van de HR kun je krijgen bij het kantoor
Studievoorlichting en aansluiting.

De hogeschool handig…

Mediatheek
Studeren betekent dat je ook af en toe aan-
vullende literatuur moet zoeken. Dat doe je in
de mediatheek. Met je studentenpas kun je
maximaal zes materialen tegelijk (boeken,
tijdschriften, video’s) lenen.

Readershop
In de readershop koop je uiteraard de benodig-
de readers, maar je kunt er ook terecht voor
kantoorartikelen zoals pennen, markeerstift,
plakband en notitieblok. Te vinden op de
locaties Museumpark, Academieplein en
Kralingse Zoom (waar de readershop gevestigd
is in Selexyz).

Copyshop
De meeste locaties van de hogeschool hebben
een eigen Xerox-copyshop. Je kunt er printen,
kopiëren en bijvoorbeeld werkstukken laten
inbinden.

Service Desk ICT
Op de hogeschool kun je gebruikmaken van
computers en bijbehorende apparatuur. Als je
een storing op je computer hebt of problemen
met je studentenaccount, kun je medewerkers
van de Service Desk ICT om hulp vragen.
Maar je kunt er ook terecht voor het lenen van
beamers, laptops, videocamera’s, portable
overheads, cassetterecorders, een monitor of
videospeler.
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Er lopen 27.500 studenten rond op
de Hogeschool Rotterdam. Om die goed

door hun studie te loodsen,
zijn er allerlei voorzieningen.

Profielen zet ze voor je op een rij.
De contactgegevens vind je in elk nummer

op pagina 30.

WinvrijkaartenBeats010zie pag. 27



Het inspiratiefonds Jij aan zet beoordeelt de
ideeën van studenten en kent dan maximaal
1500 euro toe. En als studenten moeite
hebben met het uitwerken van het idee, dan
is projectondersteuning ook mogelijk. Bij het
inspiratiefonds werken namelijk studenten die
ervaring hebben met de organisatie van
projecten en evenementen.

Aanvragen kunnen betrekking hebben op een
eenmalig evenement, zoals een lezing, maar

Inspiratiefonds Jij aan zet

Voor: ideeën van studenten
Gericht op: binding tussen studenten, stimuleren

studie
Voorbeeld: opzetten van een studievereniging

Maximaal 1500 euro per plan
jijaanzet@hro.nl

ook op iets dat langer duurt, zoals het op-
zetten van een studievereniging. De gedachte
achter het fonds is dat studenten vaak zelf het
beste weten wat goed werkt om binding met
de studie of andere studenten te verbeteren.
En Jij aan zet denkt dat studenten het ook leuk
vinden om zelf iets te organiseren.

Een eerste project heeft zich al aangemeld.
Mentoraat Antuba organiseerde met behulp
van het fonds een lezing met een feest voor de

Antilliaanse en Arubaanse studenten om het
collegejaar af te sluiten.

Ideeën kunnen bij het fonds worden aan-
gemeld via een formulier dat onder het kopje
Mijn services>studentenactiviteiten is te
vinden op het intranet Hint. Mailen kan ook:
jijaanzet@hro.nl. En op woensdag zijn de stu-
denten aanwezig in ML 3.84, locatie
Museumpark.

MG

Fonds voor ideeën van studenten

GOED IDEE!
De hogeschool heeft sinds kort een potje om binding
tussen studenten onderling en met de studie te stimuleren.
Iedere student die een goed idee of project heeft,
kan er gebruik van maken.

‘Het kost veel tijd maar het is erg
leerzaam’, verklaart Sharona haar
inzet voor de introductieweek van
nieuwe vtm’ers. ‘Onderwerpen uit
de studie komen terug bij het
organiseren. Zoals project-
management, het maken van een
draaiboek en ook de vraag hoe je
zo’n week echt leuk kunt maken.’
Studiepunten heeft ze voldoende
maar Sharona vindt het opdoen
van ervaring erg belangrijk.
‘Bij bedrijven waar je solliciteert
voor een stage merk je ook echt
dat ze letten op wat je naast je
studie doet.’

250 deelnemers
De studente vindt ook het deel-
nemen aan de introductiedagen
van belang. ‘In de week erna merk
je goed dat studenten en docen-
ten die mee zijn geweest elkaar al
goed hebben leren kennen’, aldus
Sharona. Om dat te bewerkstel-
ligen worden er op de ongeveer
250 deelnemers aan de intro-
ductie zo’n dertig mentoren in-
gezet. Daisy Hofman, begeleidend
docent: ‘Daar selecteren we stu-
denten voor, zij moeten de sfeer
creëren.’
Ook de inhoudelijke kant van de
opleiding komt tijdens de intro-
ductiedagen aan bod. En om te
laten zien dat vtm veel met prak-
tijkopdrachten werkt, brengen de
deelnemers bezoeken aan organi-
saties waar ze gedurende hun
studie mee te maken kunnen
krijgen. Sharona: ‘Er zijn rond-
leidingen bij onder andere Theater
Zuidplein, Sparta en WATT.’

koprollen op zebrapad
Een van de activiteiten is daarnaast
een zogenoemde Scavengerhunt;
in groepjes gaan de studenten
opdrachten in de stad uitvoeren en
daar foto’s van maken. Sharona:
‘Ze moeten bijvoorbeeld een kop-
rol maken op het zebrapad op de
Coolsingel en uitzoeken wat er op
een bepaald tijdstip in een bepaald
theater draait.’
Op de vrijdag gaan de vtm’ers
geld inzamelen voor het goede
doel oneMen. Hofman. ‘Als groep
krijgen ze vijf euro en daar kun-
nen ze dan bijvoorbeeld iets van
kopen wat ze voor meer geld
kunnen doorverkopen.’ De intro-
ductieweek wordt afgesloten met
een feest waar drie dj’s draaien
die vtm studeren.

JvN
Lees tijdens de introductieweek

dagelijks actuele nieuwsberichten over

introductieactiviteiten van verschillende

opleidingen op www.profielen.hro.nl.

Sharona Fens lijkt wel verslaafd
aan de introductieweek van vrijetijdsmanagement (vtm).

Twee jaar geleden nam ze er zelf aan deel,
vorig jaar was ze een van de organisatoren

en dit jaar projectleider.

LEREN van de
introductieweek
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Modeshow WdKA:
PROFESSIONELE
SHOWCASE

Tien modeontwerpers van de
Willem de Kooning Academie
presenteerden kort voor de zomer-
vakantie hun afstudeercollectie in
de Rotterdamse Schiecentrale. De
groots opgezette show had weinig
weg van een schoolse eindpresen-
tatie, maar leek meer op een show-
case voor insiders van de mode-
wereld.
De voorste rijen langs de catwalk
waren dan ook bezet door über-
fashionable volk dat met veel aan-
dacht de modellen observeerde.
Traditioneel zijn dit soort presenta-
ties immers een voorbode van wat
de toekomst gaat brengen op het
gebied van mode.
Een mooi statement kwam van
Amber Brandsma die maar liefst
zestien modellen in hetzelfde
simplistische jurkje ten tonele
bracht. Met verveling als thema was
ze uitermate origineel en haar
collectie kon dan ook alom op
waardering rekenen.
Andere collecties onderscheidden
zich weer door de kleding zo
extreem vorm te geven dat de
scheidslijn tussen toepasbare en
autonome kunst wel heel dun werd.
Al met al presenteerden de af-
studeerders van 2009 een profes-
sionele showcase: met zeer goed
verzorgde collecties, ontwerpers
met lef en overtuiging, veel
besmuikt geroddel ('Dr. Martens zijn
zóó 2007!') en natuurlijk de
overenthousiaste complimenten van
trotse vaders en moeders.

RJ
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links projectleider Sharona Fens, rechts docent Daisy Hofman



Afgestudeerd

Risicomanagement
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‘Mijn ‘modellen’ leid ik grotendeels
zelf op en daarbij gebruik ik
methodieken uit het maatschappe-
lijk werk’, vertelt ze. Op de
Hogeschool Rotterdam leerde
Vialet (het alias van Linde
Branderhorst) over gespreks-
technieken en die kennis draagt ze
over op haar escortdames. ‘Ik leer-
de dat je alles positief moet benoe-
men zodat de sfeer positiever
wordt. Wat ik een model bijvoor-
beeld leer, is dat je beter niet kunt
zeggen: “Ik wil dit niet.” Als een
klant iets voorstelt wat jij niet wilt
doen, kun je beter een alternatief
voorstel doen en zeggen: “Weet je
wat ik lekker vind?” En ‘dat’ ga je
dan vervolgens ook doen.’
‘Dat’ hoeft overigens niet per se
een seksuele handeling te zijn,
benadrukt Vialet. ‘Er zijn afspraak-
jes mogelijk waarbij het alleen om
gezelschap gaat’, aldus de onder-
neemster, die alleen al daarom
haar dames liever geen escorts
noemt. Om maar te zwijgen van
het woord – dat begint met een ‘h’
en eindigt op ‘oeren’ – dat Vialet
helemaal niet in de mond wil
nemen. ‘Misschien dat ‘gezel-
schapsdame’ beter zou zijn maar
dat vind ik weer te lang. Het was

mijn persoonlijke keus om het te
hebben over ‘model’. De meeste
meiden op de website werken ook
als fotomodel. Met het woord
‘model’ probeer ik ook het verschil
in uitstraling en niveau te bena-
drukken.’

geen onvoldoendes, snel
klaar
Escort was Vialet zelf nooit, foto-
model wel en nog steeds. Ze po-
seerde onder andere voor Playboy,
Maxim, FHM en Men’s Health.
Dat deed ze ook tijdens haar mwd-
opleiding. ‘Met andere studenten
had ik het daar nooit echt over. Ze
vonden het wel leuk wat ik deed;
soms zagen ze me in een blaadje
staan en dan vertelden ze dat.’
School, ook de HR, heeft Vialet
nooit echt leuk gevonden. ‘Ik
wilde er altijd zo snel mogelijk
vanaf. De enige manier om daar-
voor te zorgen was: geen onvol-
doendes halen.’ Toch kijkt ze met
een goed gevoel terug op haar tijd
op de HR. ‘Zo was de combinatie
theorie en praktijk heel goed. De
universiteit (waar ze later socio-
logie studeerde, red.) vond ik veel
te theoretisch.’ Bij mwd moesten
we veel samenwerken en daar
houdt Vialet niet zo van. ‘Maar
daardoor ben ik wel wat minder
asociaal geworden. Dat is natuur-
lijk een voordeel in het werk,
maar ook in het dagelijks leven.’

ontmaagdingsservice
Na mwd stroomde Vialet door
naar de Erasmus Universiteit waar
ze sociologie ging studeren. Al
tijdens het schrijven van haar
scriptie over high class prostitutie
startte Vialet met een compagnon
een escortbureau. Dat bureau is
inmiddels verkocht aan die
compagnon en dit jaar begon de
Rotterdamse voor zichzelf. Naast
het reguliere escortwerk biedt het
bedrijf ook extra diensten aan.
Meest in het oog springend is

‘De Eerste Keer’, een ontmaag-
dingsservice. Uiteraard gaat het
hier wel degelijk om een (eerste)
seksuele ervaring, voor 23+-ers.
Jonge studenten komen er bij
Vialet Escortservice niet in en
zullen nog even geduld moeten
hebben. ‘Want’, verklaart Vialet,
‘de modellen zitten vaak niet
op heel erg jonge jongens te
wachten. Bovendien hebben stu-
denten vaak de middelen niet om
onze diensten te bekostigen.’

JvN

Wie denkt dat er voor het runnen van een escortbedrijf
geen hbo-opleiding bestaat, heeft het mis.
Of op z’n minst een beetje mis.
Oud- studente Zoë Vialet putte uit ervaringen
die ze opdeed tijdens haar opleiding
maatschappelijk werk en dienstverlening.

Arbeid adelt
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CURRICULUM VITAE

1999 - heden modellenwerk
2001 - 2005 maatschappelijk werk en dienstverlening
2005 - 2007 sociologie aan de Erasmus Universiteit
2007 - 2008 escortbureau met een compagnon
2009 - heden start Vialet Escortservice

ZOË VIALET

Tot 2005:
maatschappelijk werk
en dienstverlening (mwd)
Nu: eigenaar Vialet Escortservice

Geleerd op de HR: samenwerken
Gemist op de HR: eigenlijk niets

‘Er zijn geen
simpele

antwoorden’

‘De blik van veel managers is
gericht op doelstellingen en wegen
om die doelstellingen te realiseren.
Het incalculeren van risico’s en on-
zekerheden heeft een lagere priori-
teit. Daar begint onder invloed van
het knappen van de internetbubble
in 2001 en de bankencrisis van dit
moment gelukkig wel verandering
in te komen.
‘Van oorsprong was risicomanage-
ment een zaak van administratieve
organisatie en interne controle.
Nu is er niet meer alleen aandacht
voor processen en cijfers, maar
krijgen onzekerheden en de
psychologische kant van het ver-
haal steeds meer aandacht. We
hebben inmiddels ervaren dat
economische rekenmodellen ons
niet alles leren en dat de mense-
lijke factor een rol van betekenis
speelt. Hoe gaan mensen met
onzekerheden om? Hoe communi-
ceren ze hierover? Hoe vinden
besluitvormingsprocessen plaats?’

van WMO tot Noord-Zuidlijn
Risico’s in kaart brengen, hoe doe
je dat dan? ‘Er bestaan inmiddels
wel wat regelgeving en raam-
werken op dit gebied. Er zijn voor
verschillende sectoren governance
codes waarin is vastgelegd dat het
management moet nadenken over
risico’s, dat hierover in het jaar-
verslag moet worden gerappor-
teerd en dat de accountant hier-
over een verklaring afgeeft, een
zogenaamde ‘in control’-verkla-
ring. Maar daarmee zijn we er niet.
Onze kenniskring doet drie
dingen: We brengen het proces van
risicomanagement in kaart, hoe
organiseer je risicomanagement?
We maken risico-evaluaties. Hoe
komen mensen tot inschatting van
risico’s? Hierin zit een aardige
dosis psychologie. En tenslotte
maken we een kwantitatieve
analyse, proberen we risico’s in
cijfers te vatten. Hoeveel financiële
buffer moet een bedrijf aan-
houden, hoeveel eigen vermogen
moet een bank of onderneming
hebben?’

‘Concreet betekent dit voor stu-
denten dat ze eerst literatuur-
onderzoek doen en dat ze daarna
praktijkgericht onderzoek gaan
verrichten bij bedrijven of gemeen-
tes. Inmiddels hebben we gewerkt
voor lokale overheden, een keten
van opticiens en infrastructuur-
bedrijven. Een docent van de
kenniskring begeleidt het proces,
de studenten zoeken de verant-
woordelijke personen binnen de
instelling, organiseren bijeen-
komsten, maken vragenlijsten en
comprimeren de antwoorden tot
tien, maximaal twintig risico’s
waarop de instelling beleid moet
gaan formuleren.
‘Nieuwe wetgeving vereist dat ook
de overheid en gemeenten zich
bewust worden van risico’s en
daarover rapporteren. Denk aan de
WMO, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Die wet zorgt
ervoor dat iedereen zo lang moge-
lijk zelfstandig kan blijven wonen
en vervangt onder andere delen
van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). De gemeen-
ten hebben deze taak overgeno-
men en voeren de WMO nu uit. Zij
onderhandelen nu ook zelf over de
prijs van bijvoorbeeld schoon-
maakwerk en thuiszorg. Ze
hebben de neiging te selecteren op
prijs en niet per se op kwaliteit. De
gevolgen daarvan kunnen we alle-
maal in de krant lezen. Ook grond-
beheer is een risico voor een
gemeente. In tijden van eco-
nomische crisis wordt er minder
gebouwd en kan de gemeente

daardoor inkomsten mislopen.
Tenslotte vormen openbare orde,
veiligheid en milieu belangrijke
risico’s: brand, jeugdoverlast,
milieurampen. En bovendien
dragen gemeenten projectrisico’s,
denk aan de Noord-Zuidlijn in
Amsterdam, de HSL, het aanleggen
van tunnels.’

zelf doen
‘Aangezien risicomanagement een
relatief nieuw vakgebied is, heeft
de literatuur ons nog niet zo heel
veel te bieden. Consultancy-
bureaus hebben vaak wel veel
mensen en methodieken om
organisaties te helpen, maar het
nadeel daarvan is dat de suggestie
wordt gewekt dat een bureau de
problemen wel voor je kan op-
lossen. Bureaus en onderzoeks-
centra als de onze kunnen bedrij-
ven en overheden helpen risico’s in
kaart te brengen, maar die moeten
het uiteindelijk echt zélf doen. Als
ik een getraind lichaam wil heb-
ben, kan een ander me wel uit-
leggen hoe ik daaraan kom, maar
ik zal zélf moeten trainen. Met
risicomanagement is het eigenlijk
net zo. De mens is van nature
geneigd eenvoudige oplossingen
te zoeken voor ingewikkelde pro-
blemen. Wij proberen mensen,
bedrijven en instellingen juist te
doordringen van de complexiteit
ervan. Er zijn geen eenvoudige
oplossingen, ook niet voor de
landelijke overheid. Nee, ook
Wilders heeft de antwoorden niet.’

DvN

Risicomanagement is in de huidige
economische omstandigheden actueler dan ooit.
Delio Bearzatto, lector Enterprise risk management:
‘Rekenmodellen leren ons niet alles.
We hebben inmiddels ervaren dat we
de menselijke factor niet moeten verwaarlozen.’
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Delio Bearzatto is lector Enterprise risk management
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Word je dom en lui van blowen?
Of juist slimmer van stimulerende middelen?

Profielen onderzocht de invloed van drugsgebruik
op je studieresultaten. Met als krent in de pap

een kennisquiz over drugs.

tekst: Olmo Linthorst foto: Hollandse Hoogte/Inge van Mill

Een klasgenoot, Jan, gebruikte eens paddo’s
tijdens het studeren. Dat leverde hem een on-
navolgbare trip en een stapel onnavolgbare
aantekeningen op. Jan studeert filosofie en dan
is een onwerelds gedachte-experiment nooit
weg. Maar hoe beïnvloeden drugs de studie-
resultaten van studenten die wél voor een vak
leren?
Neem cannabis, een onder jongeren en oudere
jongeren zeer ingeburgerd middel. Ingmar
Franken is professor klinische psychologie aan
de Erasmus Universiteit. Blowen en studeren
vormen geen efficiënte combinatie, zo zal
niemand verbazen. Franken: ‘Als je geblowd
hebt, neemt de motivatie om iets te doen heel
snel af.’ Door cannabis komen werkzame deel-
tjes (THC) in de hersenen waar ze zich kunnen
hechten aan hersencellen. Normaal communi-
ceren je hersencellen via kleine stofjes, een
soort boodschappers. Als je cannabis rookt,
breng je extra boodschappers (transmitters) in
je hersenen. Deze THC-transmitters werken op
een paar specifieke gebieden in het brein.
Blowen geeft een lekker gevoel omdat de
THC-transmitters de afgifte van dopamine
stimuleren.
Er zitten hersencellen die gevoelig zijn voor
THC in het hongercentrum, wat een deel van de
bekende vreetkick verklaart die veel blowers
hebben. Maar THC kan ook je coördinatie, je
evenwichtsgevoel en je kortetermijngeheugen
verstoren. ‘Men is er nog niet over uit of de
geheugenschade die THC kan veroorzaken bij
intensief, dagelijks gebruik permanent is of
niet’, zegt Franken. ‘Het zou kunnen dat je
geheugen, als je lange tijd niet meer blowt,
zich weer herstelt.’
Cannabis is geen extreem verslavend middel.
Alhoewel THC indirect dus wel de aanmaak van
de verslavende stof dopamine stimuleert.
‘Maar’, zegt Franken, ‘dat ligt in dezelfde orde
van grootte als bij alcohol, cafeïne of nicotine.’

lui door cannabis
Onder studenten van de Hogeschool Rotterdam
is het niet moeilijk cannabisgebruikers te
vinden. Twee op het eerste gezicht keurige

studentes pedagogiek, Saskia (18) en Marlies
(24), roken zo af en toe een stickie. Saskia:
‘Na mijn eindexamens, vorig jaar, heb ik voor
het eerst een blowtje gerookt. Nu mag het
eindelijk, dacht ik.’
Maar het blijft allemaal verantwoord. Ze zijn
geen probleemgebruikers, benadrukken ze – en
dat benadrukken eigenlijk alle ondervraagde
studenten. Zo zegt een 32-jarige sph-student
(sociaal pedagogische hulpverlening) dat hij
‘misschien één, misschien twee keer per maand’
een blowtje opsteekt. Om te ontspannen. Maar
invloed op zijn studie heeft het ‘zeker niet’. Of
Milan, tweedejaars ergotherapie, die in zijn
puberteit wekelijks blowde, maar dat nu nog
maar sporadisch doet. Zijn analyse: ‘Jongeren
worden er lui van, willen niets meer aan school
doen, hebben minder motivatie en hangen meer
op straat, want ze blowen natuurlijk niet thuis.’
Dike van Mheen, directeur van het Rotterdamse
onderzoeksinstituut IVO, weet uit onderzoek
dat van alle Europese jongeren de Nederlandse
jongeren cannabisgebruik het minst problema-
tisch vinden. ‘Cannabis is in Nederland
genormaliseerd’, zegt ze.
Cannabis is na alcohol en nicotine veruit de
meest populaire en geaccepteerde drug onder
Nederlandse jongeren, blijkt ook uit de
Nationale Drug Monitor van het Trimbos
Instituut. In 2003 had 85 procent van de
jongeren (twaalf tot en met achttien jaar) ooit
alcohol gedronken, 45 procent ooit gerookt en
20 procent ooit cannabis gebruikt.

studeren met speed
Ondanks de grote voorliefde voor verdovende
middelen als alcohol en cannabis, gebruikt
een klein aantal jongeren ook stimulerende
middelen. Middelen waarvan je weer een ander
effect op studieresultaten zou mogen verwach-
ten. Meest gebruikt, blijkt uit de Nationale Drug
Monitor, is xtc met 2,9 procent. Voor cocaïne en
amfetamine ligt het ‘ooitgebruik’ op 2,2 procent.
Dergelijke drugs bevorderen allemaal op één of
andere manier de hoeveelheid dopamine in je
hersenen. En met wat extra dopamine krijg je
wél zin om dingen te doen. Met een beetje
speed (amfetamine) wordt huiswerk maken
leuker, aldus iemand op de site drugsforum.nl,

die zegt aan de kunstacademie te studeren.
Anderen waarschuwen er juist voor dat derge-
lijke drugs veel te sterk zijn. Op de vraag van
een forumgebruiker hoeveel gram speed hij
voor twee weken examens zou moeten kopen,
antwoordt iemand: ‘Helemaal niets. Studeren
met speed is een klucht volgens mij.’

breinpep
Maar er zijn meer breinpep-middelen. Uit een
vorig jaar gepubliceerde webenquête van

wetenschapstijdschrift Nature blijkt dat één op
de vijf ondervraagden weleens stimulerende
middelen heeft gebruikt. Onder de 1400 onder-
vraagden bleek Ritalin, het medicijn voor ADHD,
het meest populair (66 procent); het medicijn
voor de slaapziekte narcolepsie kwam met
44 procent op de tweede plaats.
Ook in Nederland zeggen jongeren baat te
hebben bij Ritalin. In een onderzoek van het
onderzoeksinstituut IVO zegt bijna een kwart
van de veertien- tot zeventienjarigen dat Ritalin
de prestaties verbetert en concentratie ver-
hoogt, terwijl dit jongeren zijn die officieel geen

ADHD hebben.
Cijfers over gebruik van breinpep in andere leef-
tijdsgroepen zijn er niet. Maar dat het gebruikt
wordt, lijdt geen twijfel. Op drugsforum.nl
discussiëren ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld
volop over de mogelijke voor- en nadelen van
Ritalingebruik tijdens het studeren. Tot onge-
noegen van de mensen die Ritalin als medicijn
slikken. Zo zegt een ADHD-er: ‘Ik slik die dingen

OpRITALIN
Drugs en studeren

Test je drugskennis
Been there, done that? Denk jij dat je
streetwise bent als het gaat om drugs?
Test dan hier je kennis.

1 Hoe zorgt werkzame stof uit amfetamine

ervoor dat er meer dopamine in je hersens

vrijkomt?

A Er zit dopamine in
B Het hecht zich aan hersencellen die dopamine

vrijgeven
C Het zorgt dat de dopamine langer actief blijft
D Antwoorden B en C

2 Cannabisgebruik is soms terug te vinden in je

haar, maar bij sommige kapsels maak je daar-

op een grotere kans. Namelijk bij mensen

met…

A donker haar
B blond haar
C ongeverfd haar
D geverfd haar

3 Wat is een bekende bijwerking van anabole

steroïde?

A Acne (jeugdpuistjes)
B Hartklachten
C Impotentie
D Alle drie

4 Eén op de drie jongeren (14 t/m 17 jaar)

experimenteert met hoestmiddelen.

A Waar
B Onwaar

zevenmaal per dag en ben ze liever kwijt dan
rijk. Helaas heb ik ze nodig om normaal te kun-
nen functioneren. Ergerlijk om dan constant te
zien dat mensen het gebruiken om beter te
studeren.’
Een aantal forumgebruikers raadt aan Ritalin in
plaats van amfetamine te gebruiken. Dat is niet
zo gek: Ritalin is sterk verwant aan amfetamine.
Vandaar dat Ritalin op de opiumlijst staat.
En vandaar ook dat wetenschappers waar-
schuwen voor een eventueel verslavende
werking. Want waar dopamine in het spel is,
loert ook een verslaving om de hoek.
‘Herhaald innemen is af te raden’, zegt de
Maastrichtse professor Wim Riedel over amfe-
tamineachtige middelen. ‘Dan neemt het effect
heel snel af terwijl de kans op bijwerkingen,
waaronder verslaving, juist toeneemt.’

placebo-effect
Riedel benadrukt dat, onder normale om-
standigheden (‘leren voor een tentamen is geen
cognitieve stoornis’), middelen als Ritalin geen
effect hebben op de cognitieve prestaties. Tenzij
je inderdaad een nachtje hebt doorgetrokken en
daarna moet leren.
De reden dat zoveel mensen tóch in de werking
ervan geloven, ligt volgens Riedel deels in
het placebo-effect. ‘Mensen die Ritalin willen
gebruiken, willen ook in de werking ervan
geloven. Vooral voor examensituaties is het
placebo-effect sterk.’
Dat levert een vreemde paradox op. Wil je jezelf
slimmer slikken? Als je gelooft dat je concen-
tratie toeneemt met Ritalin, dan zal dat waar-
schijnlijk ook gebeuren. Je gaat daadwerkelijk
beter presteren. Maar als je jezelf écht heel goed
voor de gek kunt houden, kun je je hersens ook
stimuleren met alleen de gedachte dat je Ritalin
hebt geslikt.

antwoordentestjedrugskennis

1d,2a,3d,4a

Het is nog niet bekend
of de geheugenschade

bij dagelijks
cannabisgebruik

permanent is of niet.

de tentamenweek door



Koffie met een broodje
Urban Espresso Bar

Botersloot 44a
Hippe hangout met lekkere koffie, broodjes,
taarten en een oase-achtig terras.

Bagel & Beans
Hoogstraat 129b

Net voordat je de Botersloot opwandelt deze
vestiging van de franchiseketen waar je
terecht kunt voor koffie en een bagel.

Tip: Picknick
Hoogstraat 129b

Picknick Rotterdam is de opvolger van het
populaire Proef. Bij Picknick kun je zelf een - je
raadt het al - picknick samenstellen en ter
plekke opeten of meenemen. Ook bereikbaar
via het terras aan de Pannekoekhof.

We spelen toeristje in onze eigen stad
en gaan naar de Nieuwemarkt-Botersloot-Pannekoekstraat,
een minigebiedje in het centrum, vlakbij de zaterdagmarkt,

dat een eigen universum vormt vol eten, drinken,
eigenwijze mode en design.
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Monsters
In de bergen van Noord-Italië ben ik voor het eerst bang.
Faalangst, als een zwaard boven mijn hoofd. Ik zit in de
auto naast de oude eigenaar van ijssalon Venezia op de
Oude Binnenweg. Terwijl hij een vrachtwagen inhaalt,
zegt hij: ‘Misschien ga je het niet maken, misschien komt
de droom nooit uit.’ We hebben het over het schrijver-
schap, over de opoffering, het doel. ‘Misschien ben je
een van de mensen die nooit het genot van succes zal
proeven.’ De ijsmaker zegt het niet om me te pesten.
Hij wil me waarschuwen. Zelf wilde hij zijn hele leven
uitvinder worden en een belangrijke ontdekking doen.
Dat is niet gelukt. ‘Toch ben ik niet gefrustreerd’, zegt hij.
‘Je moet altijd twee paarden hebben om op te gokken.’
Hij vraagt of ik een ander paard heb. Ik schud mijn hoofd.
Er hebben altijd monsters rond mijn computer gezweefd,
onzichtbare geesten die angst inboezemen, die de
woorden doen stokken. Door te blijven zitten achter
de computer hoop je de monsters meester te worden.
De gedachte dat de monsters het ook kunnen winnen,
komt voor het eerst in mij op in de bergen van Noord-
Italië. De ijsmaker merkt mijn stilte op en zegt ter gerust-
stelling: ‘Maar niets is zo erg als met de verkeerde vrouw
te trouwen.’
Een week later zit ik met Tommy Wieringa in Tai Wu, op
de Mauritsweg. We eten krokante eend in flensjes en
spreken over monsters rond de computer. Ik vraag de
bestsellerauteur of hij weleens bang is geweest. Hij knikt
en zegt: ‘Vroeger dacht ik: ik kan het niet. Nu denk ik: ik
kan het niet meer. Maar ik heb nooit gedacht: ik kan het.’
Het tweede paard van de ijsmaker was het ijs. Nu is hij
een gepensioneerd ijsmaker. Onder zijn huis heeft hij een
werkplaats waar hij zich dagelijks terugtrekt. De belang-
rijke uitvinding zal hij er niet doen. ‘Het hoeft niet meer,’
zegt hij. ‘Aan het einde van je leven moet je gelukkig zijn
met wat je hebt.’
Er is wat voor te zeggen, voor het gelukkige einde.
Toch is het andere einde mij dan liever. Arm en gedes-
illusioneerd, een oeuvre dat niemand wil lezen. En op
mijn grafsteen: ‘Verkeerd gewed.’ Maar dit is een voor-
barige gedachte, en meer nog: een romantische.

Ernest van der Kwast is auteur en organisator van
literatuurfestivals zoals Nur Literatur.
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(Uit) Eten
Mimosa

Pannekoekstraat 77-79
Medium-chique restaurant qua prijs en kaart,
ook prima voor lunch.

Taberna Dushi
Pannekoekstraat 40a

Fusion van mediterrane en Caribische keuken.

Tip: Kazaguruma, Japanese and Korean
Food

Pannekoekstraat 99a
Sympathieke kleine zaak voor als je iets verder
wilt gaan dan een sushi-starterset.

Design
Twee Twintig / 220

Botersloot 40a
Oude en nieuwe design verlichting en
meubels, van o.a. Gispen, Thonet en Mies van
der Rohe.

Tip: Depot Rotterdam
Pannekoekstraat 66a

Een soort snoepwinkel voor de
designliefhebber. Van state-of-the-art (en heel
duur) design tot kleine woonaccessoires onder
de vijftig euro. Ook veel aandacht voor behang
en textiel, bijvoorbeeld van het jonge
ontwerpersduo Tas-Ka.

Mode
Vidi Vici

Botersloot 38a
Nieuwe en tweedehands kleding, plus eigen
ontwerpen. Voor als je de H&M zat bent en iets
origineels zoekt.

Aspirations
Pannekoekstraat 83a

Kleding van jonge modeontwerpers.

Tip: Very Cherry
Botersloot 52a

Als er eigenlijk een burlesque-queen in je
schuilt of je wilt op een feest een echte Entree
maken, koop dan hier je jurk in 50’s en 60’s
stijl. Aan de overkant op de Nieuwemarkt
heeft Very Cherry een vintage-store met
tweedehands kleding en uitverkoopjes van
o.a. King Louie.

Ambacht
Galerie Puur

Botersloot 50a
Handgemaakte sieraden, tassen en horloges.

25 To Life Tattoo
Pannekoekstraat 33a

Schijnt een goede tattoo-artist te zijn volgens
de hyves van Tattoos On Chicks.

Tip: Glas VS Staal
Nieuwemarkt 35-38

Klein glasblazersatelier waar lampen en
sieraden worden gemaakt en verkocht.

Ook leuk
Lotus

Pannekoekstraat 101a
De wierookluchten komen je tegemoet in dit
kleine new age-winkeltje.

Pronkjuweel
Pannekoekstraat 35a

Hip assortiment aan kralen en toebehoren voor
de doe-het-zelf sieradenmaker.

Kaat Mossel
Voor de oude bibliotheek, tegenwoordig het
Nationaal Onderwijsmuseum, staat een
robuust standbeeld: De Maagd van Rotterdam.
In het midden staat de stedenmaagd, omringd
door vier leeuwen die wapenborden van
Rotterdam en Den Briel vasthouden. Het
monument herinnert aan de inneming van Den
Briel door de Watergeuzen in 1572. Al gelijk na
de onthulling werd de maagd omgedoopt tot
de Rotterdamse volksheldin Kaat Mossel.

tekst: Esmé van der Molen fotografie: Ronald van den Heerik

Toerist
in eigen stad

Urban Espresso Bar �

25 To Life Tattoo �

Twee Twintig � Depot Rotterdam �

Very Cherry �

� De Maagd van Rotterdam
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Dit jaar wordt de vijfde editie van Beats010
georganiseerd; het populaire én prijswinnende
feest voor en door studenten van de HR. Kort
voor de zomer werd het nog uitverkozen tot
beste studentenfeest van Nederland en sleepte
het de Houten Giraffe in de wacht.
Een kaartje voor Beats010 kost 4 euro, maar
2,50 als je met je klas komt. De korting geldt bij
afname van tien kaartjes. Zo wordt het klassen-
gevoel ook nog een beetje gestimuleerd.

Wat staat er dit jaar op het programma? Er is
een B2B Stage met o.a. Leroy Styles en Jermaine
S; zaal 2 staat in het teken van de 80’s en 90’s
met Thunderpussy&DD King en Bootsy Paul, en
zaal 1 biedt een podium aan dj-talenten van de
Hogeschool Rotterdam. Aspirant-headliners
kunnen zich vanaf 1 september inschrijven via
de site van Beats010.

film
Ontroerend hilarisch *****
Gianni Di Gregorio schreef scripts voor films als
Gomorra, maar nog niet eerder regisseerde hij
zelf een film. In zijn zelfgeschreven regie-
debuut Pranzo di Ferragosto neemt hij ook nog
eens de mannelijke hoofdrol van Giovanni op
zich. Deze man van middelbare leeftijd woont
samen met zijn stokoude, maar veeleisende
moeder. Zowel de administrateur als de dokter
van Giovanni hebben nog wat van hem tegoed.

Hij kan deze schuld aflossen door tijdens de
feestdag Maria Hemelvaart voor hun moeders
te zorgen. En tot Giovanni’s schrik komt er ook
nog een tante mee. Er zit voor Giovanni niks
anders op dan de feestdag te vieren in gezel-
schap van de vier besjes en hun waslijst aan
voorschriften: pilletje zus voor het eten, pilletje
zo voor het slapengaan, niet te veel zout, geen
kaas enzovoort.
Op zich lijkt het vrij makkelijk om twee dagen
voor vier volwassen vrouwen te zorgen, maar
de dames in deze film hebben allemaal een
eigen karakter. Zo moet Giovanni er eentje
’s nachts uit de kroeg halen en raakt een ander
helemaal hyper van het stiekem eten van een
pastaschotel met de verboden kaas. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat Giovanni steeds
vaker een glaasje wijn voor zichzelf inschenkt.
Voor de film gebruikte Di Gregorio geen profes-
sionele actrices. Twee van de dames kende hij
zelf en de andere twee vond hij in een bejaar-
dentehuis. De scènes kwamen deels tot stand
door improvisatie. De dialogen, de oudere
dames en de zuchtende Giovanni maken de
film tot een absolute aanrader. Dit is zo’n film
waarvan je hoopt dat ie na de aftiteling gewoon
nog een keer opnieuw begint.

MG

27

De aanwezigheidsplicht is honderd procent, maar dat is
geen straf als je vervolgens drie uur lekker kunt jammen
met muzikale medestudenten. En dan krijg je daar ook nog
eens drie studiepunten voor.
Het keuzevak Hogeschoolband zoekt elk jaar nieuwe
muzikanten die zich een collegejaar aan de band willen
binden, trouw tweewekelijks komen oefenen en beschik-
baar zijn voor optredens. Bijvoorbeeld op open dagen
of studentenfeesten. Docent Berry Stam is vorig college-
jaar zelfs afgereisd naar het Paus Mouse Festival in
Bruchterveld, waar de studenten mochten optreden voor
een publiek van tweehonderd man.
Het repertoire van de Hogeschoolband bestaat uit pop-
covers en de bandleden moeten al ervaring hebben als
muzikant. In de derde week van het eerste kwartaal
worden samen met het keuzevak Band en Popmuziek
audities georganiseerd. Mail voor meer informatie docent
Berry Stam op f.h.stam@hro.nl.

Wat keuzevak Hogeschoolband
Voor wie studenten met muzikale

ervaring
Wanneer collegejaar 2009/2010

1 x 14 dagen op maandag-
avond repeteren van
19.00-22.00 uur

Studiepunten 3

Wat Beats010
Wanneer 15 oktober

Tijd 22.00-04.00 uur
Waar Maassilo, Rotterdam
Prijs 4 euro (met groepskorting

2,50)
www.beats010.nl
www.beats010.hyves.nl

HOGESCHOOLBAND

boek
Kijk dit boek! *****
Twee jaar geleden won Persepolis de
Publieksprijs op het International Film Festival
Rotterdam. Het was de verfilming van de gelijk-
namige graphic novel van Marjane Satrapi over
haar leven in Teheran tijdens de islamitische
revolutie. De graphic novel is een jong genre in
de literatuur dat steeds populairder wordt. Eind
jaren zeventig van de vorige eeuw verschenen
de eerste titels. Het waren stripboeken, maar
dan een stuk dikker en met een literair verhaal.
Om aan de toenemende belangstelling te-
gemoet te komen, is De Bezige Bij een samen-
werking aangegaan met stripuitgeverij Oog &
Blik, en worden er sinds dit jaar allerlei mooie
titels uitgebracht. Waaronder Een bodemloos
bestaan van Dash Shaw over de familie Loony.
Vader en moeder Loony melden hun drie
kinderen dat zij na veertig jaar huwelijk gaan
scheiden. Ze zijn ‘niet meer verliefd’. Een mede-
deling die door dochter Claire en zoon Peter
gelaten wordt aangehoord, maar die zoon
Dennis vol vragen achterlaat. Terwijl de familie
in het begin als los zand aan elkaar lijkt te
hangen, levert het samenzijn om de scheiding
van de ouders te ‘vieren’ sommige familieleden
nieuwe of diepere relaties op. Claire komt
dichter bij haar puberdochter Jill te staan en
buitenbeentje Peter krijgt eindelijk een vrien-
dinnetje. Alleen Dennis bijt zich zo vast in het
verhaal achter de scheiding dat hij – zonder het
door te hebben – zelf van zijn vrouw Aki af-
drijft. Als lezer zie je de volgende scheiding al
aankomen.
Dash Shaw geeft dit alledaagse leed op originele
wijze vorm. Hij maakt goed gebruik van de
mogelijkheden om het verhaal in woord en
beeld te vertellen. Zo vult hij maar één kolom op
verder lege pagina’s om het definitieve afscheid
tussen vader en moeder te vertellen, waardoor
dit onafwendbare einde des te schrijnender
wordt. Gaat dit boek lezen (en kijken)!

EvdM

site
De mooie wereld van your09.nl *****
Oké, 2009 is al een poosje onderweg, maar bij
de start van een nieuw collegejaar willen we
jullie deze site toch echt niet onthouden.
www.your09.nl is de site van Your World, wat
weer de merknaam is voor Rotterdam als
Europese jongerenhoofdstad van dit jaar. Dat
betekent dat de stad werkt aan een veiligere,
betere, positievere omgeving voor jongeren.
En wat is er nou beter om een jonge doelgroep
te bereiken dan een goede website?
Op de site vind je de terreinen waarop Your
World zich sterk maakt: sport, cultuur, onder-
nemen, stage en leefomgeving. Het idee hier-
achter is dat je via de site je eigen voorstellen
kan indienen om ‘de wereld’ te verbeteren. Zo
kan je bijvoorbeeld subsidies aanvragen voor
je eigen duurzame onderneming, op zoek
gaan naar een interessante stageplek (de
organisatie van het EK judo om maar wat te
noemen) of een suggestie doen om stedelijk
beleid te veranderen ten voordele van de
jeugd. Kijk voor een compleet overzicht van de
mogelijkheden onder het kopje ‘programma’.
Het hele project – en dus ook de site – richt
zich op betrokkenheid van de jeugd bij zijn
omgeving. En dus kan je je eigen profiel aan-
maken en zijn er allerhande blogs te vinden
met ervaringen van deelnemers, zodat je kan
bijhouden hoe Lisa d’r stage bij FunX verloopt
of wat er al bekend is over de City Games die
binnenkort gehouden worden.
Al met al is de site één grote jubelzang op de
ambitieuze en maatschappelijk betrokken
jongere. En eerlijk gezegd ziet het er ook wel
erg goed uit. Your World draait om de betrok-
kenheid en maakbaarheid van jóuw wereld en
de site biedt een uitermate handige spring-
plank om deze betrokkenheid in welke vorm
dan ook gestalte te geven. Dus gauw naar
your09.nl en mooier maken die wereld!

RJ

cd
Mooie liedjes met scherp
randje *****
Deze zomer stond de Amerikaanse
indie rockband Wilco op Lowlands.
Reden voor Profielen om hun
nieuwste cd Wilco (the album) te
beluisteren. Het is alweer het
zevende studioalbum van de band
die sinds 1994 een ijzersterke
sound neerzet, gebaseerd op in-
vloeden uit de country, rock, pop
en experimentele muziek. Zanger
en songwriter Jeff Tweedy heeft
een geweldige stem waarmee hij
zacht, dichtbij en melancholisch
kan klinken, maar ook gemeen,
heftig en rauw. Die stem is zo
zuigend en bedwelmend dat je
niet altijd beseft dat ook de
muzikale kwaliteiten van de rest
van de band bovengemiddeld zijn.
Je hoort dat Wilco uit een muzikale
traditie put, maar het lukt de band
om muzikale clichés te vermijden.
Wat bijvoorbeeld begint als een
popliedje kan ontaarden in psyche-
delisch gitarengeweld, of juist in
heel subtiele arrangementen.
‘Wilco played rock and non-rock
band instruments and sang’, zeg-
gen ze daarover zelf in het boekje
bij deze cd; een album dat weer
alles brengt wat Wilco te bieden
heeft. Daardoor is het niet echt
verrassend in vergelijking tot vori-
ge albums, vinden critici. Anderen
oordelen dat het om diezelfde
reden juist een echt fan-album is.
Hoe dan ook: er staan alleen maar
goede tot steengoede liedjes op.
Zoals I’ll fight waarin Tweedy met
zijn mooie stem ‘I’ll kill, I’ll kill, I’ll
kill for you’ zingt. Want er zit altijd
een scherp randje aan de liedjes
van Wilco. Dat houdt het span-
nend. Zelfs na jaren vervelen hun
albums niet. En waarschijnlijk zal
dat ook voor Wilco (the album)
gelden.
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Rocken op de HR

Bijkomen in de auto na optreden op Paus

Mouse Festival

Win

vrijk
aart

en
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Gratis kaarten!
Wil je kans maken op twee gratis kaartjes?
Ga dan naar www.profielen.hro.nl en doe de
prijsvraag.

Tip Koop je kaartje snel, want de Beats010-feesten zijn
altijd snel uitverkocht. Check de site voor het
verkooppunt op jouw HR-locatie.

BEATS010
Het officiële studentenfeest
van de HR
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afstudeerder
Kim Schonewille

Je komt ze tegen, maar hoe ziet hun dag er eigenlijk uit?
Profielen speurt naar de bezigheden van ‘bewoners’ van de hogeschool.

Deze keer lopen we mee met Kim Schonewille,
studente audiovisueel aan de Willem de Kooning Academie.
Vlak voor de zomer studeerde ze af met Ik zie je nog steeds!,

een documentaire waarin ze volwassenen portretteert
die sterk zijn beïnvloed door de vroegere tv-serie Rembo & Rembo.

16.15 uur
In Las Palmas vindt de opening
plaats van First View met de
afstudeerwerken van onder
andere autonome kunst. Even een
helpende hand bieden aan de
personen die de First View-banier
ophangen. ‘Hangt ie recht?’ ‘Ja!’
Naar binnen. Kim is benieuwd
naar de resultaten en grijpt de
gelegenheid aan om ook hier nog
wat posters achter te laten. ‘Deze
opening is ook een soort reünie,
je ziet iedereen met wie je het
eerste jaar begon.’ Kijkend naar
het afstudeerwerk en pratend met
bekenden loopt Kim door de zaal.
‘Hé, ik herken zijn stijl, dat is van
Noel’, merkt ze op over een logo
op een grote troon. En weer treft
ze een bekende. ‘Ben je ook
afgestudeerd? Ja?’ Er wordt
gekust. ‘Gefeliciteerd!’

16.10 uur
Pauze. ‘Ik ben best wel op-
gelucht’, vertelt Kim aan een
studiegenote. Haar documentaire
zag er goed uit en er werd
geapplaudisseerd. ‘Ook vond ik
het mooi om alles van mijn klas-
genoten te zien. En de mensen
die hebben meegewerkt waren er
of komen vanavond’ (als de films
nogmaals worden vertoond,
red.). Dan snel weer de zaal in.
De pauze is voorbij en de voor-
stelling gaat weer van start, zo
maakt het omroepbericht
duidelijk.

JvN

Meelopen met …
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maandag 14.45 uur
Nog vijftien minuten en dan is het
zover. De première van Ik zie je
nog steeds! en van films van
collega-afstudeerders. Twee
dames stappen met een bos
zonnebloemen op Kim af. ‘Bij zo’n
prestatie hoort een bloemetje’,
laten ze weten. De dames zijn van
Tesselschade Arbeid Adelt, een
vereniging die vrouwen, onder
wie Kim, naar economische
zelfstandigheid helpt door bij te
dragen in de studiekosten.
Audiovisueel is haar tweede hbo-
opleiding en dus had Kim in haar
laatste jaar geen recht meer op
studiefinanciering, motiveert Kim.
Door de steun van onder andere
de genoemde vereniging kon Kim
zich volledig op haar afstuderen
richten. Want dat kostte haar veel
tijd, met name het monteren van
de documentaire. ‘Dat is heel veel
werk. Je moet je bijvoorbeeld
steeds afvragen welke
antwoorden je uit de interviews
gebruikt en welk verhaal je
daarmee vertelt.’

vrijdag 15.45 uur
Gewapend met posters en een
rolletje plakband stapt Kim
Lantaren/Venster binnen. Hier is
maandag de première van haar
film. Het zijn de dagen van de
laatste voorbereidingen zoals het
branden van dvd’s die ze de
mensen cadeau doet die
meewerkten aan de film.
Vanmiddag is het posterplakken.
‘Zal ik ze ook in de wc’s hangen?’
vraagt Kim zich even af. ‘Van mijn
ouders heb ik geleerd dat als het
niet helemaal duidelijk is of iets
mag of niet, je het gewoon moet
doen. Dan hoor je het eventueel
later wel.’ En dus hangen de
posters nu ook in de toiletten. Dat
ze posters heeft kunnen laten
drukken, heeft ze te danken aan
het Rotterdams Media Fonds dat
haar film subsidieerde. Kim is van
plan om de documentaire in te
sturen naar filmfestivals; en
mogelijk gaat ook de VPRO ’m
uitzenden.
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